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Уважаеми колеги,
От името на Научно-техническия съюз по минно дело, геология
и металургия и лично от мое име ви пожелавам светли
Великденски празници, изпълнени с вяра, доброта и оптимизъм!
Желая на вас и вашите семейства здраве, успех
във всяко ваше начинание и лично щастие!
С уважение,
д-р ниж. Кремена Деделянова
Председател на НТС по МДГМ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Светли и
благословени
Великденски
празници!

Честити и светли Великденски празници,
изпълнени с възкръснали надежди за бъдеще!
Нека благодатният огън стопли душите ни с вяра в силата на човешкия дух,
в мира като естествена потребност за развитие и благоденствие.
Поривът на природата към нов живот влива сили и енергия за ново начало,
за възможността да оставим своята диря с достойни дела
в едно отговорно и напрегнато време.
Здраве и благодат на Вас и Вашите семейства!
Честит празник!

С уважение,
Инж. Илза Чинкова
Изпълнителен директор

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЪКОВОДСТВОТО
И СИНДИКАЛНИТЕ СЪВЕТИ НА

НАЙ-СЪРДЕЧНО ПОЗДРАВЯВАТ
С ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
всички работници, специалисти
и мениджъри от дружеството,
както и многобройните ни
делови партньори!
Нека светлият Великден
ни донесе здраве и сили,
с които заедно да преодолеем
всички изпитания!
Нека бъдем добри и да си помагаме!
Нека мирът, щастието и любовта
да съпътстват дните ни!

Ръководството на „Дънди Прешъс Металс“ в България
поздравява своите служители, подизпълнители, партньори и приятели
по случай най-големия християнски празник Възкресение Христово!
Бъдете здрави и пълни с надежда. Нека вярата в доброто бъде
винаги с Вас, носейки хармония и разбирателство в семействата Ви
и светлина и обич в сърцата!
Честит Великден!
Проф. д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,
ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ ВАС ЗДРАВЕ,
БЛАГОПОЛУЧИЕ
И СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!
Инж. Иван Кожухаров
Изпълнителен директор

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Екипът на ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИЙС
и по елава светли еликденски празници,
много здраве и професионални успе и

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Честито Възкресение
Христово!
Нека тези светли дни изпълнят
сърцата с радост и надежда,
а бъдещето - с достойни дела,
всеотдайност
и сила за нови успехи!

„ГОРУБСО-МАДАН” АД

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Екипът на „Ъпстрийм Джеолоджи
Консултиг” ООД ви поздравява с
празника, който носи най-яркото
послание за силата на живота,
духа и вярата!

Честит Великден!

НОВИНИ

ОБС ДИ А МИНИСТ Р
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТ Р
АЛЕКСАНД Р НИКОЛОВ И Р КОВОДСТВАТА НА
ДРУ ЕСТВАТА ОТ КОМПЛЕКС „МАРИ А ИЗТОК“

И п лнителният директор на
ини арица-и ток ЕАД ин . Ил а Чинкова посрещна
и инист ра на енергетиката Александ р Николов

В

ъзможните сценарии за българския електроенергиен микс и вариантите за декарбонизация
на сектора обсъдиха в управлението на „Мини
Марица-изток“ АД министърът-председателят Кирил Петков, министърът на енергетиката Александър
Николов и изпълнителният директор на дружеството
инж. Илза инкова. В присъствието на ръководствата на трите топлоцентрали Т Ц „Марица-изток 2“,
„КонтурГлобал Марица Изток “ и Й И С България
бяха представени три сценария за декарбонизация
на електропроизводството, при отчитане на необходимостта от преходен механизъм и инвестиционна
рамка.
„Целта на тази среща е изготвянето на единна обща
позиция във време на кризисна ситуация, която дава
предимство на собствения енергиен ресурс, който да
гарантира електроенергийната сигурност на страната“, обяви в началото на срещата инж. Чинкова. „Привърженици сме на икономика, основана на нисковъглеродни емисии и трябва да се концентрираме към
намаляване на въглеродния диоксид, а не към затваряне на Комплекса, което ще доведе до колапс на
енергийната система“, подчерта
И
Ч
о .
Министър-председателят Кирил Петков обясни, че в
Плана за възстановяване и развитие, правителството е акцентирало на работата в района на Маришкия
комплекс в търсене на по-иновативни варианти за
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инист р-председателя Кирил Петков

продължаването . „Интересите на региона са интереси на обществото“, заключи министър-председателят.
„Това е сигнал към дружествата от комплекса за пълната подкрепа на българската държава и постигането
на декарбонизация в европейски мащаб“, добави министър Александър Николов.
Красимир Ненов, изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица-изток , Иван Цанков изпълнителен
директор на Й И С България и изп. директор на Т Ц
„Марица-изток 2“ инж. ивко Динчев, представиха
целта и резултатите от изследването на Американската търговска камара „Декарбонизацията на електроенергийната система на България 2022 – 20 0 г.“.
Проучването е на базата на обективни данни и допустими варианти, които произтичат от Националния
план „Климат нергетика“, плана „Готови за
“ на
К от 2021 г., както и Референтния сценарий на С
за 2020 г., в които са залегнали основните насоки за
развитието на енергетиката и опазването на климата,
приети от вропейската комисия и България.
Докладът представя възможни варианти за преход
към нисковъглероден енергиен сектор, както и препоръки за изграждане на инвестиционна рамка за привличане на необходимите инвестиции, като гаранция
за плавен енергиен преход. Анализирани са ключови
индикатори като инсталирана мощност, гъвкавост,
инвестиции, емисии и разходи.
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На срещата я а представени три сценария а декар они ация на електропрои водството при от итане на нео
от пре оден е ани
и инвестиционна ра ка

Ръководството на „Мини Марица-изток“ и официалните гости отчетоха, че всички сценарии за декарбонизацията на енергийния сектор на България ще
изискват значителни инвестиции в производството
и енергийната инфраструктура. Ръководствата на
дружествата от комплекса „Марица-изток“ излязоха
с единна позиция относно необходимостта от макси-

оди остта

мално дългото използване на въглищата като основна горивна компонента в термичните централи с цел
гарантиране на сигурността на енергийната система
и нейната независимост от външни източници, което
беше подкрепено и от представителите на държавата.
„Мини Марица-изток“

ГРУПА ГЕОТЕ МИН „ЕЛА ИТЕ МЕД АД И „КАОЛИН АД
С НАГРАДИ

Г

рупа Г ОТ

МИН получи голямата награда
за Благотворителната
програма „Българските добродетели“, основана
от проф. дтн инж. Цоло Вутов. Призът е в категория
„Инвестиции в качеството на живот“ и бе връчен на
17 март вечерта на специална церемония, организирана от в. „24 часа“.
„ лаците-Мед“ АД и „Каолин“ АД получиха награди
в категория „Подкрепа за местните общности“. Инициативата има за цел да отличи добрите практики в
сферата на корпоративната социална отговорност и
изграждането на работодателска марка. Наградените получиха статуетка кадуцей - символът на съзидателната сила и грамота.
„Благотворителна програма „Българските добродетели“ беше създадена през 2018 г. по инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов и дружествата
„Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и
„Геотрейдинг“ АД. Две години по-късно в условия на
пандемията от Ковид – 19, Група ГЕОТЕХМИН реши да
увеличи нейния мащаб и предложи подкрепа на пет
общини - Етрополе, Мирково, Чавдар, Челопеч и Златица, за да реализираме заедно социално значими за
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До иник
а ерс и п лнителен директор на Геоте ин ООД пол и наградата от Венелина Го ева – и дател
на в. 24 аса
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местното население проекти. Ремонтираме училища,
болници, правим здравни кабинети, изграждаме ново
енергийно ефективно осветление. Помагаме там, където има нужда. За нас е важно не само да развиваме
своя бизнес, а регионите, където сме, да са благоустроени, да повишаваме качеството на живот и те да
се развиват заедно с нас“, каза Дом
мерс
е е
ре ор
„Гео е м “ ООД след
като получи наградата от Венелина Гочева – издател
на в. „24 часа“. В момента по програма „Българските добродетели“ Група Г ОТ МИН настанява в свои
бази украински семейства, избягали от родината си,
заради войната.

проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректор на МГУ „Свети
Иван Рилски“. Като един от най-големите работодатели в района на Североизточна България с близо
1000 човека персонал компанията ежедневно оказва ресурсна подкрепа на местните общности в района на общините, в които осъществява дейността си.
Компанията често подпомага ремонта на улици и
снегопочистването, организира благотворителни базари, редовно подкрепя местни спортни и самодейни
формации и инициативи, строи детски и спортни площадки и т.н. Особена гордост за екипа представлява
отлично функциониращият на територията на Обогатителна фабрика Ветово Център за дуално обучение,
в който ученици в горен курс от местната професионална гимназия се обучават в реална работна среда
в няколко професионални направления под ръководството на специално обучени опитни ментори от компанията.
Д-р Волф арлфингер, главен изпълнителен директор
на „Каолин“ АД, благодари на организаторите за високата оценка на дейностите на компанията в сферата на корпоративната социална отговорност, но подчерта, че крайната цел на тези дейности в никакъв
случай не е получаването на отличия, а на първо място дълбокото удовлетворение от това да виждаш как
влияеш на живота на местните общности в положителна посока и да правиш ежедневието им по-добро.

Ин . Драго ир Драганов и п лнителен директор на Елаците- ед пол и отли ието от Ста ен нев и п лнителен директор на
лгарска агенция а инвестиции

„

„Друг важен аспект е, че ние оперираме в бранш, който
неизбежно оказва въздействие върху околната среда.
За да продължим да правим успешно бизнес и в следващите години, не можем само да взимаме, трябва и
да даваме“, каза още д-р арлфингер.
През 202 г. „Каолин“ ще отбележи 100-годишнината
от своето създаване и 10-годишнината от придобиването си от германската компания „Кварцверке“ Гмб

лаците-Мед“ АД взе награда в категория
„Подкрепа за местните общности“ за всички
социални инициативи, насочени към местното население в общините, в които развива дейност.
Отличието бе връчено от Стамен нев, изпълнителен
директор на Българска агенция за инвестиции и получено от
Др ом р Др
о
е е
ре ор
„Е
е Ме “, който изказа благодарност за високото признание: „Това е доказателство,
че усилията ни в социалната сфера в региона, в който
работим, са забелязани и оценени. Ще продължим да
инвестираме в социални проекти и в околна среда. Искам да ви уверя, че това е сред нашите приоритети“.

Ръководствата на Група Г ОТ МИН и „ лаците-Мед“
постоянно се стремят да развиват своите програми
за корпоративна социална отговорност и дарителство, чрез реализиране на проекти за повишаване качеството на живот в общините, както и да подпомагат
местните общности.

„К

аолин“ АД получи престижната статуетка в
категория „Подкрепа за местните общности“.
Отличието бе връчено на главния изпълнителен директор на „Каолин“, д-р Волф арлфингер, от
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н мка в

аса

Главният и п лнителен директор на Каолин д-р Вол
арл ингер пол и наградата от про . д-р ин . Ива ло
Копрев ректор на ГУ Свети Иван Рилски
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със седалище в гр. рехен, Германия. През тези години компанията стриктно следва високите германски
стандарти за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, за опазване на околната среда, за икономия на енергия и оптимизиране на добива
на природни ресурси и за качество на предлаганите
продукти, като инвестира стотици хиляди левове в
най-модерните енергийни, екологични и производствени технологии. След пускането в експлоатация
на нов високотехнологичен филтрационно-сушилен
цех във абрика Ветово, който вече е спечелил няколко отличия за иновации и екология, дружеството активно работи по разработването на проекта за
нова обогатителна фабрика в гр. Дулово, която ще отвори над 100 работни места за хората в региона и ще
бъде най-модерната производствена мощност за преработка на кварц-каолинова суровина на Балканите.

„Кампанията
стартира през
март 2021 г. във вестник „24 часа“, като право на
участие имаше всяка българска фирма без значение
от мащаба - малка, средна или голяма. Днес е моментът, в който екипът на вестника отличи най-достойните работодатели с титлата
“,
каза Венелина Гочева, издател на в. „24 часа“.
Гости на събитието бяха вицепремиерът и министър
на регионалното развитие Гроздан Караджов, вицепремиерът Корнелия Нинова, министрите Даниел
Лорер – на иновациите и растежа, Иван Иванов – на
земеделието, Александър Николов – на енергетиката и Николай Денков – на образованието и науката.
На събитието „ лаците-Мед“ беше представено и от
генералния директор „Производство“ инж. Стоил Димитров.
Група ГЕОТЕХМИН, „Каолин“ ЕАД

ДИМИТ Р О ОРКОВ Е П РВИЯТ НОСИТЕЛ НА
ОТЛИЧИЕТО „
ПИОНЕРИТЕ ЗА Б ЛГАРИЯ
во развитие. Официалната церемония, на която бяха
връчени отличията, се проведе на 1 март в „Техно
Меджик Ленд” - София. Димитър Цоцорков получи
приза от Огнян Траянов, председател на Българската мрежа. На второ място в конкурса авторитетното
жури класира „Уникредит Булбанк”, а представители
на две компании с равен брой точки останаха на трето – „Загорка” и „Контур Глобал Марица изток ”.
„Приемам това отличие не като лично мое, а като признание за целия екип на “Асарел-Медет”, за фондациите
„Асарел” и „Лъчезар Цоцорков” и не на последно място
за моя баща проф. д-р Лъчезар Цоцорков“, каза Д м
р о ор о . Той поздрави всички отличени компании, които имат голям принос към Целите за устойчиво развитие. „Последните две години ни напомниха
колко безцени за нас са думи като мир и здраве. Днес
е по-важно от всякога да сме обединени от споделени
ценности, да сме солидарни, човечни, чувствителни
към чуждата болка, мъдри и съпричастни. Пожелавам
мир и любов на всички и да се надяваме, че тази безумна война в най-скоро време ще приключи”, допълни
Димитър Цоцорков.

Председателят на Над орния с вет на Асарел- едет АД
Ди ит р Цоцорков пол и отли ието от Огнян Траянов
председател на
лгарската ре а на ГД на ООН

П

редседателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД Димитър Цоцорков е първият носител за България на световните отличия
2022. Призът се връчва от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН за активна дейност,
която допринася за напредък по Целите за устойчи-
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„Асарел-Медет” е пример как една компания може
коренно да промени облика на един град”, каза при
връчването на отличието О
Тр
о . „Модерната
болница, спортната зала, площади, няма да изреждам
всичко. Идете и вижте сами как изглежда Панагюрище”, добави той.
Победителят от първия конкурс „
Пионерите” за
България ще участва във финалния световен кръг на
конкурса. Носителите на глобалния приз
2022 ще бъдат обявени по време на срещата на върха на лидерите на Глобалния договор на ООН през
2022 г. в Ню Йорк, СА .
„Асарел-Медет“ АД
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Всяка година Глобалният договор
на ООН признава пионери в работата по Целите за устойчиво развитие
бизнес лидери, работещи на
всяко ниво на компаниите, които
използват бизнеса като сила за добро.
Пионерите играят важна
роля за стимулиране на интереса
към Глобалните цели на ООН и към

това как Глобалният договор на
ООН дава възможност на бизнеса
да ги осъществява. Българското
жури, което разгледа номинациите, беше в състав Огнян Траянов председател на Българската мрежа
на Глобалния договор на ООН, Григорий Вазов – ректор на Висшето
училище по застраховане и финан-

си, Красимира Величкова - Български дарителски форум, лица
Баракова – фондация
, доц.
Михаил Околийски – представител
на Световната здравна организация за България и Румен Донев от
Министерство на труда и социалната политика.
„Асарел-Медет” АД

БОРД Т НА Б ЛГАРСКИЯ ЕНЕРГИЕН ОЛДИНГ
ЗАСЕДАВА В „МИНИ МАРИ А ИЗТОК“ ЕАД

С вет т на директорите на
ток ЕАД.

лгарския енергиен олдинг проведе и несено аседание на територията на

С

ъветът на директорите на
Българския енергиен холдинг
проведе изнесено заседание
на територията на „Мини Марица-изток“ АД. леновете на съвета
и неговият изпълнителен директор
Иван Андреев се запознаха на място с работата на най-голямото въгледобивно дружество в България
и проведоха среща с изпълнителния директор инж. Илза инкова,
Съвета на директорите на Дружеството и представителите на ръководството на компанията.
Гостите посетиха първия рудник,
поставил началото на изграждането на въгледобивното дружество -
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„Трояново-1“, който на март отбеляза своята 70-та годишнина. Управителят на рудника Милен Манов
разясни технологията на откривка
и добив на въглища и представи
тежкото минно оборудване, с което
работи „Трояново-1“.
Със заповед от 24.02.2022 г., на
изпълнителния директор инж. инкова, на територията на въгледобивното дружество се въвеждат
извънредни мерки за сигурност
във връзка с усложнената международна обстановка и събитията в
Украйна.

ини

арица-и -

Съветът на директорите на Б
и
лично Изпълнителният директор
Иван Андреев провериха готовността на „Мини Марица-изток“ АД
да осигури, в извънредната ситуация, непрекъснат добив и своевременна доставка на необходимите
въглища за захранване на централите от комплекса „Марица-изток“.
Проверката установи, че Дружеството е в състояние да осигури
необходимите количества лигнитни
въглища, за да обезпечи работата
на централите с максималното им
натоварване.
„Мини Марица-изток“ ЕАД
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ЗАМЕСТНИК МИНИСТ Р Т НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПЛАМЕН
ДАНАИЛОВ ПОЗДРАВИ МИН ОРИТЕ ОТ П РВИЯ РУДНИК
В „МАРИ А ИЗТОК“ „ТРОЯНОВО “

На ра отната площадка на на -голе ия роторен агер S 4000 правителят на р дник Трояново-1 ин . илен анов (с с
синята каска) пол и по дравления от: ин . Ил а Чинкова и п лнителен директор на
ини арица-и ток ЕАД Пла ен
Данаилов а .- инист р на енергетиката и а .-и п лнителните директори на др еството ин . Ди ит р Чолаков и
ин . Иван Арсениев (отдясно наляво)

З

ам.-министърът на енергетиката Пламен Данаилов и
изпълнителният директор на
„Мини Марица-изток“
АД Илза
инкова поздравиха лично Милен
Манов, управител на първия рудник
в комплекса – Рудник „Трояново-1“,
по повод 70-годишния юбилей на
Дружеството. На работната площадка на най-големия роторен багер
4000, в експлоатация от 1
август 200 г., те връчиха поздравителни адреси с благодарности
към мин орите за ползотворната
работа, за тяхната всеотдайност,
постоянство и професионализъм
през годините. Навършиха се 70 години от началото на изграждането
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на рудник „Трояново-1“, дал началото на гиганта на българския открит
въгледобив „Мини Марица-изток“
АД.
По този повод мин орите подготвят ретроспективна изложба с 42
фотоса и 4 табла, които проследяват историята на първия източномаришки рудник - от началото на
прокарването на първите пътища,
мостове и жп линии, първите багери и минна техника, първи-те наградени работници с почетни звания,
изминатия през годините път до съвременното тежко минно оборудване и модерна технологична визия на
българския въгледобив. Снимките

са осигурени от Държавен архив –
Стара Загора и архива на „Мини Марица-изток“ АД. В навечерието на
празника Дружеството има и нов
юбилеен корпоративен флаг.
Зам.-министър Данаилов инспектира готовността на трите рудника
в състава на „Мини Марица-изток“
АД да осигуряват ритмични и редовни доставки на лигнитни въглища за максимално натоварване на
четирите топлоцентрали в комплекса „Марица-изток“, които в момента работят с общ товар от 042 М .
„Мини Марица-изток“ ЕАД
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Т Р ЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА БЛАГОДАРНОСТТА
К М ВЕТЕРАНИТЕ ОТ НТС ПО МДГМ И
АТА ГОДИ НИНА
НА СПИСАНИЕ „МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ
„Геотехмин“ ООД и почетен председател на НТС по МДГМ.

Д-р ин . Кре ена Деделянова председател на НТС по ДГ откри т р ественото с рание

Н

а 2 март 2022 г. в Националния дом на науката и техниката, София бяха чествани Деня
на благодарността към ветераните
от НТС по минно дело, геология и
металургия и 7 -ата годишнина на
списание „Минно дело и геология”.
Срещата бе открита от д-р инж.
Кремена Деделянова, председател
на НТС по МДГМ. Тя приветства
гостите на събитието и посочи, че
и занапред науката ще помага на
индустрията при преодоляването
на предизвикателствата. Д-р Деделянова прочете поздравителен
адрес за двойния празник от проф.
дтн инж. Цоло Вутов - управител на

Поздравителни адреси и цветя
за двойния празник бяха получени от: инж. Делчо Николов - изпълнителен директор и Димитър
Цоцорков - председател на Надзорния съвет на „Асарел Медет“
АД, проф. д-р инж. Илия Гърков изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс елопеч“ АД
и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ АД, д-р инж. Владимир Вутов - изпълнителен директор на
„Геострой“ АД и зам.-председател
на НТС по МДГМ, д-р инж. Иван
Вутов - председател на Съвета на
директорите на „Геотрейдинг“ АД
и Ивайло Тиманов - изпълнителен
член на Управителния съвет на
„Каолин“ АД,
Всички те засвидетелстваха уважението си към ветераните на НТС
по МДГМ, посветили живота си на
изграждането, развитието и утвърждаването на минералносуровинната индустрия и реализирали значителни постижения през годините.
„Вие сте положили началото на пътя,
по който всички ние вървим успешно
днес. Живеем и работим в нелесни
времена, но вярвам, че заедно ще се
справим и ще постигаме нови успехи

Доц. д-р ин . Иван итев и п лнителен директор на
лгарската инно-геоло ка ка ара и правляващ редактор
на списание
инно дело и геология
представи накратко 75-годи ната история на и данието

и просперитет. Това може да се случи
с вашия пример и с вашия опит.“, се
казва в поздравителния адрес, изпратен д-р инж. Владимир Вутов.
Бяха поднесени много пожелания
за крепко здраве и енергия, за да
продължат и занапред специалистите-ветерани да дават своя принос за развитие на проектирането,
рудодобива и обогатяването.
Д-р Деделянова връчи традиционните почетни плакети и грамоти на
активисти на съюза, допринесли за
развитието му и изрази дълбокото

По дравления а дво ния пра ник к
прис стващите от свое и е и от и ето на р ководствата на др ествата които представляват поднесо а: ин . ИВА О ВАСИ ЕВ директор Инвестиционни проекти и ра витие в Асарел- едет
ГЕРГАНА ТОДОРОВА р ководител Ко никации в Д нди Пре
с еталс и ДИАНА ПА ОВА р ководител направление
О ща ад инистрация в Каолин ЕАД
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Част от отли ените активисти на НТС по ДГ : про . д-р Наде да Дав ева-Ил ева про . дгн До ринка Ставракева
про . дгн Костадин ерев про . д-р Сте ан Сер е ов Е илия ристова про . д-р Венцислав Иванов (отляво надясно)
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си уважение към всички, дали своя
принос за развитието на минната и
металургичната индустрия.
След церемонията по награждаването доц. д-р Иван Митев, изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара и управляващ
редактор на списание „Минно дело
и геология” представи накратко
7 -годишната история на изданието
от датата на неговото създаване 17.12.1 4 г. От тогава досега са
издадени над 1000 броя, поместени са над 12 000 авторски статии,
а неколкократно повече са научно-техническите съобщения за постиженията в наши и чуждестранни
фирми, за събития и мероприятия
в бранша. През всичките тези години списанието остава вярно на
задачата, поставена му с първата
програмна статия - да работи за
развитието на минното дело, за
напредъка на минната наука и техника, за увеличаване на приноса на
минералносуровинната индустрия
в развитието на България.

„Без каквото и да е преувеличение
може да се каже, че през тези 75 години всеки технически или технологичен проблем, всяка иновация,
внедрена в нашите рудници, минно-строителни обекти и обогатителни
фабрики, е преминала през страниците на списанието. В него е намерило място, почти всичко, което е създала нашата минна наука и техника
през последните 75 години. Затова и
най-точното определение за списание
„Минно дело и геология“ е трибуна и
летопис на минералносуровинната
индустрия!“, каза доц. Митев.
Наред с хронологията, ретроспекцията и равносметката доц. Митев
благодари на поколенията автори,
редактори, рецензенти и партн ори
и очерта перспективите пред списание „Минно дело и геология“.
По повод 7 -ата годишнина на списание „Минно дело и геология“ във
всички приветствия се изтъкна, че
малко медии могат да се похвалят
с толкова дългогодишна история,
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ресурсите.“ се изтъкна в поздравителния адрес от ръководството на
„Каолин“ АД.

Над осе десет гости ва и а т р ествената среща с стояла се на 29.03.22 г.

което е повод за празник, но и за
равносметка.
„Да бъдеш трибуна на един толкова
основополагащ и жизненоважен за
икономиката на страната ни и в същото време толкова обществено неразбран и охулван бранш като нашия
и да отразяваш неговото развитие в
годините е в голяма степен будителска и просветителска мисия. Смеем
уверено да твърдим, че през последните години изданието изключително успешно изпълнява целите си,
свързани не само с повишаване на
информираността на специалисти-

те в бранша за всички технически и
технологични новости, за добри практики в сферата на устойчивото развитие и дейностите по корпоративна
социална отговорност на компаниите
от бранша, но и се усеща като техен
рупор, който смело и уверено променя в положителна посока обществените нагласи към миннодобивната
индустрия и неизменно показва, че
днес в бранша целенасочено и системно се инвестира в модернизация,
дигитализация, подобряване на условията на труд и заплащане и повишаване на безопасността, в опазване на
околната среда и в оптимизацията на

ЛЕТНИТЕ СТА АНТСКИ ПРОГРАМИ
НА ЕЛА ИТЕ МЕД И Д НДИ ПРЕ
ПРЕДСТАВЕНИ НА

„

лаците-Мед“ АД взе участие в най-голямото
кариерно изложение „Национални дни на кариерата“, което се проведе на 2 март в НДК.
На щанда на компанията търсещите кариерно развитие или стаж бяха посрещани от Даниела Горанова,
ръководител отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“, и Мариана Вътева, експерт в отдела.
„Радваме се да сме част от този форум, на който се
събират млади хора, амбицирани и търсещи своята
професионална реализация. Срещите с тях са много зареждащи и за нас е удоволствие да представим
възможностите за кариера в „Елаците-Мед“. На днешния форум за първи път представяме и нашата лятна
Стажантска програма за 2022, в която могат да се
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На тържеството присъстваха ръководители на дружества в бранша,
академици, професори, инженери,
мин ори, геолози, металурзи и дългогодишни активисти на Съюза,
членове на редакционния съвет,
бивши служители и сътрудници на
списание „Минно дело и геология“.
Празникът уважи и Иван Гайдарски,
който има 0-годишен стаж като
редактор в списанието, като през
1 0 г. е и негов главен редактор.
След това той заема същия пост в
„Държавен вестник”.
Събитието завърши с коктейл, комплимент към гостите. На чаша вино
те се върнаха към спомените от
миналото, но не забравиха да погледнат и към бъдещето - с пожелание новите минни специалисти да
наследят тяхната упоритост, сила и
желание за развитие.
Ръководствата и екипите на НТС
по МДГМ и списание „Минно дело и
геология“ благодарят на всички за
вниманието, подкрепата и хубавите
думи
Повече информация за събитието
може да намерите на обновения
сайт на списание „Минно дело и геология“ :
.
.

С МЕТАЛС БЯ А

включат студенти, а основната ни цел е, идвайки при
нас, младежите да получат ценен практически опит в
реална работна среда, в съответствие с най-добрите
практики в минно-добивния бранш“, споделят Даниела Горанова и Мариана Вътева.
По време на изложението представителите на дирекция „ овешки ресурси“ предоставиха на посетителите на щанда информация за предимствата да бъдеш
служител в компания като „ лаците-Мед“ АД, част
от Група Г ОТ МИН, както и за условията за стаж.
Младите хора разговаряха с екипа на „ лаците-Мед“
и имаха възможност да видят отблизо макети на
едни от най-често използваните машини в минния
процес.

НОВИНИ
като представи компаниите. Ние пък търсим млади и
амбициозни хора, пълни с нови идеи и желание за професионално развитие.“ - сподели Николина Рашкова,
ръководител „Организационно развитие“.

Даниела Горанова р ководител отдел Под ор персонал
о
ения и квали икация и ариана В тева (вдясно)
експерт в отдела представи а лятната Ста антска програа на Елаците- ед АД пред ст денти т рсещи кариерно
ра витие или ста

Стажантската програма на „Дънди Прешъс Металс“
се организира всяка година през летните месеци
юли, август и септември. Студенти, завършили 2-ри
курс на обучение в дадена специалност могат да кандидатстват за желаната от тях позиция като заявят и
срока, за който биха искали да работят. Компанията
осигурява платен стаж на трудов договор. Стажантите получават конкретни задачи или малки проекти,
които да завършат в рамките на стажа си. Всички те
трупат полезни знания и опит в екипи от професионалисти, които винаги са с готовност да помагат в
развитието на младите. елаещите ще могат да кандидатстват по обявите за стажантски позиции през
целия месец април.

През летните месеци - юли, август и септември „ лаците-Мед“ ще очаква да посрещне за 11-ти поред път
студенти и млади специалисти от редица инженерни
и икономически специалности, готови да заимстват
опит от едни от най-добрите професионалисти в своите области.
Изложението даде възможност и за всички онези,
които търсят своето работно място. Затова на щанда на „ лаците-Мед“ представителите на компанията
представиха и свободните работни позиции в дружеството, като запознаха посетителите с процеса по
кандидатстване, с предимствата да си част от екипа
на едно от водещите минни дружества в България,
както и добрите условия на труд, възможности за
професионална реализация и социални придобивки.

Д

ружествата на „Дънди Прешъс Металс“ в елопеч и Крумовград също представиха лятната
си стажантска програма. Студенти от различни университети имаха възможност да се запознаят
с възможностите за летен стаж в минните дружества. Посетителите на щанда на „Дънди Прешъс Металс“ бяха любезно посрещани от специалисти от отдел „ овешки ресурси и администрация“ – Николина
Рашкова, ръководител „Организационно развитие“ и
ристина Сеизова, „Бизнес партн ор“. Представени
бяха условията за кандидатстване за стаж, различните специалности и възможностите, които дружествата дават на своите стажанти, сроковете, в които
могат да заявят желанието си и да кандидатстват.
елаещите се насладиха на подземна обиколка в рудник „ елопеч“ благодарение на очилата за виртуална
реалност, които успяват да пренесат хората в реална
работна среда на 00 под земята.
„Форумът, който се организира вече 21 години, се
опитва да представи възможностите за работа или
стаж на младите хора и да им покаже пазара на труда
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Посетителите на щанда на Д нди Пре
с еталс я а
л е но посрещани от специалисти от отдел Чове ки рес рси и ад инистрация – Николина Ра кова р ководител Органи ационно ра витие и ристина Сеи ова
и нес партн ор (вдясно)

Всеки младеж, завършил минимум 2-ри курс по съответната специалност, с желание за развитие, мотивация, отговорност и ентусиазъм може да кандидатства в една от съответните специалности:
Разработка на полезни изкопаеми Обогатяване на
ползени изкопаеми Геология
идрогеология
идротехническо строителство Маркшайдерство и
геодезия имия Инженерна безопасност Опазване
на околната среда Автоматизация лектроенергетика и електрообзавеждане, Икономика Право Връзки
с обществеността и комуникации овешки ресурси
Счетоводство и контрол инанси Доставки и логистика Информационни технологии.
В изложението участваха над 0 водещи работодатели в страната, като събитието бе посетено от над 2
00 млади специалисти и студенти от водещи университети в България.
„Елаците-Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс“
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НОВИНИ

„АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД ПОЧИСТИ КОРИТОТО НА РЕКАТА
В БАНЯ И Б ТА

Коритото на р

анска

да на в ра она на селата аня и

П

ревантивно почистване на коритото на реката
в района на селата Баня и Бъта беше извършено със средства, осигурени от „Асарел-Медет“. Компанията откликна на молбата на кметовете на двете села, като осигури финансиране за над
1 0 хил. лв. и сключи договор с фирма, която да реализира проекта. Така с помощта на тежка техника
бяха премахнати дънери и храсти, които намаляваха проводимостта на речните легла на територията
на Баня и Бъта. Кметовете на двете населени места
Георги Александров и Димитър Арбалиев благодариха на „Асарел-Медет“ АД и припомниха, че такова
почистване на река Банска Луда на не е правено от
дълги години.
„Хората се притесняват и съвсем оправдано, защото
виждаме какво се случва в различни населени места
в България и едно прииждане на реката може да причини големи щети“, коментира кметът на Бъта Георги

та е по истено превантивно от Асарел- едет АД

Александров. „Бяхме длъжни да реагираме. Със заповед на кмета на община Панагюрище Никола Белишки
беше сформирана междуведомствена комисия, която
начерта мерките и определи кои участъци трябва да
бъдат почистени. Тогава изпратих писмо до ръководството на „Асарел-Медет“ и тук е мястото да благодаря
лично на изпълнителния директор инж. Делчо Николов,
че веднага откликна на нашата молба“, допълни Георги
Александров. Той обясни, че от коритото на река Банска Луда на в района на село Бъта са иззети около
хиляди кубични метра наноси. Почистен е участък с
дължина около 1 км.
ителите на съседното село Баня също са доволни от свършеното и са впечатлени от качественото почистване на речното корито. Кметът Димитър
Арбалиев благодари на „Асарел-Медет“ и Община
Панагюрище, откъдето са съдействали за бързото
придвижване на нужната документация по различните институции.
„Почистеният участък е с дължина около 1,2 km, като целият е в урбанизираната територия на селото“, обясни
кметът на Баня. „Документацията беше подготвена от
отдел „Екология“ на Община Панагюрище и съгласувана
с Басейнова дирекция. Обемът от работа не беше малък, но фирмата, която беше наета от „Асарел-Медет“,
се справи професионално и в доста кратки срокове. Жителите на Баня са благодарни за почистването и казват,
че в такова състояние реката не е била от дълги години“,
допълни кметът Димитър Арбалиев.

ителите на селата аня и
та и те ните к етове Георги
Александров и Ди ит р Ар алиев са доволни от ка ественото по истване на ре ното корито
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Дейностите по почистване на речното корито в урбанизираната територия на селата Баня и Бъта бяха
възложени на фирма „Балканремонт Инженеринг“, а
контролът беше извършен от инж. Иван Смилянов –
инвеститорски контрол в отдел „Строителство“ на „Асарел-Медет“ АД.
„Асарел-Медет“ АД
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„МЕТАЛОГЕНИЯ НА Б ЛГАРИЯ“
Заглавие Ме
р

о е

Б

-

Автори ро
Пе о По о
о
р К ме По о
Издание на „БМГК Комерс“
ЕООД“
Език
рс
резюме на

и разширено
с

Излиза от печат през
Обем
Корица
ормат

е р

р

с р
р
см

Приложение: Гео о
р
Б
р с размери 11 4 см
на български и английски език

М

онографията „Металогения
на България“, заедно с приложените „Металогенна карта
на България в М 1: 00 000“ и „Каталог на рудните находища и рудопроявления“, разглежда рудните находища в територията на Република
България, образувани в съответните
пространствени и темпорални геоложки условия. Тя е разработена въз
основа на многобройни научни монографии, научни публикации и фондови геологопроучвателни доклади,
отразяващи съвременните данни за
геоложкия строеж на изучаваната
територия и за рудните находища и
проявления, като постиженията на
отделните автори са цитирани в съответните раздели на книгата. Монографията отразява изследването
на металогенните процеси на базата
на палеотектонски принципи, като
са разграничени скалите, тектонските структури и асоцииращите рудни
прояви, формирани през отделните епохи и стадии в геотектонската
еволюция.
Представената Металогенна карта
на България в М 1: 00 000 е съставена върху геоложка основа от използваната дигитализирана версия
на Геоложката карта на България М
1: 00 000 с редактори ешитев, Кън-
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чев 1
, като са направени редица
необходими корекции, отразяващи
основните съвременни данни. Металогенната карта е придружена от
каталог на показаните находища, отбелязващ тяхната големина икономическо значение , промишлен и генетичен тип, главни и второстепенни
елементи, географска позиция и
принадлежност към рудно поле и руден район.
В монографията „Металогения на
България“ се разграничават и характеризират основните структурни
етажи, включващи седиментните,
магмените и метаморфните скални
комплекси, формирани през определените стадии от геотектонската
еволюция, в съответната тектонска и палеогеографска обстановка.
На базата на металогенен анализ
се определят особеностите на геоложките комплекси, контролиращи
рудообразуващите процеси, позицията и състава на минералните
находища. Рудните находища и рудопроявления са систематизирани и
характеризирани, като се определят
техните генетични типове, връзките
с рудогенериращите и рудовместващите скални комплекси и тектонски
структури, възрастта, структурните,
минераложките и морфоложките

особености на рудните тела. Посочените комплекси се обособяват в
отделни рудни полета и по-крупни
металогенни единици рудни райони,
металогенни зони и др. , формирани
в рамките на единни геоложки процеси. Въз основа на разграничаването на структурните етажи и техните
особености са дефинирани Неопротерозойско-херцинска и Алпийска
геотектонски и металогенни епохи,
като в тях се отделят съответните
тектоно-металогенни стадии, като
океански, субдукционни, рифтогенни, колизионни, постколизионни и т.
н.
Монографията е придружена от разширено резюме на английски език,
а текстовете на фигурите са на български и английски. Металогенната
карта и Каталогът на находищата и
рудопроявленията също са налични
както на български, така и на английски език.
На Металогенната карта са показани 7
броя рудни находища и проявления. Същевременно, в текста и
фигурите на монографията са включени общо 1274 броя рудни обекти,
като голяма част от тях са описани
накратко. За отделните находища
и рудопроявления са представени
данни за геоложката позиция, възрастта и характера на вместващите
скали и структури, морфологията и
минералния състав на рудните тела.
Монографията е съставена основно
на базата на 1
бр. литературни
източници и 0 бр. фондови доклади. С това, настоящата работа в голяма степен характеризира рудния
потенциал на страната, без да се
дават числови данни за ресурси и
запаси.
Рецензенти на изданието са проф.
д-р Страшимир Страшимиров, проф.
д-р Камен Богданов и доц. д-р Калин
Русков. Издател е „БМГК Комерс“
ООД. „Металогения на България“ е
реализирана с финансовата подкрепа на: „ лаците-Мед“ АД, „Асарел-Инвестмънт“ АД, „Болкан Минералс
Дивелъпмънт“ ООД, „Тинтява ксплорейшън“ АД, „Горубсо – Кърджали“ АД.
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ОБЗОР

ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ ЗА МОБИЛНИ МИННИ
И КАРИЕРНИ МА ИНИ

С

упер зелената екологична политика на С поставя все
по-строги изисквания към емисиите, отделяни от дизеловите двигатели, и се фокусира все повече върху електрическите задвижвания, алтернативните горива и дори използването на водород. Въпреки това в добивната индустрия дизеловите
двигатели за мобилни машини играят и ще продължават да играят много голяма роля.

З

аради изпусканите вредни
газове и частици в атмосферата, С въведе система от
екологични норми под формата на
етапи за намаляване на емисиите
на дизеловите двигатели. В момента
действащият тап
е изключително строг, а на производителите на
двигатели се налага да използват
широк набор от технологии и подходи, за да съобразят своите агрегати
с него. Така развитието и тенденциите при дизеловите агрегати през
последните 1 години в най-голяма
степен се фокусират върху намаляване на изпусканите в атмосферата
вредни вещества.
За да ограничат емисиите още в
горивната камера, производителите се ориентираха към използване
на двигатели с по-малки обеми, т.
нар.
. Но за постигане на
необходимите мощности и въртящ
момент се наложиха промени в горивната система и използване не
само на един, а на два и дори четири
турбокомпресора, в т.ч. с варианти с
променлива геометрия.
Изключително популярна стана горивната уредба тип
.
При нея стандартната горивна помпа за ниско налягане е заменена с
електрическа, гориво-нагнетателната помпа за високо налягане ГНП
е заменена с електронно управлявана помпа, създаваща налягане от
1 00
и дори повече. Стандартните инжектори дюзи-разпръсквачи
са заменени с електронно управлявани електромагнитни или пиезоке-
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рамични клапани, които са свързани
към общ резервоар
.
Всички елементи на уредбата се следят и управляват от най-съвременна
електроника.
Доста позната технология за намаляване на емисиите на азотните
оксиди е рециркулацията на отработени газове
с клапан или система
от клапани, като при дизеловите
двигатели има охлаждане с междинен топлообменник. Друга система,
намаляваща тези вещества в много
по-голяма степен, е селективната
каталитична редукция
, която за целта се
използва разтвор на урея
.
Това обаче изисква в двигателното
отделение да се монтира резервоар
за
със специална изолация
и подгряване срещу замръзване,
както и електронно управление на
впръскването на
.
Технологията на филтъра за частици
също е
широко разпространена.
-ът събира почти всички частици в емисиите под формата на сажди и пепел,
като по-голямата част от тях изгарят
в него по време на заложените цикли за регенерация. За намаляване
на емисиите на въглероден оксид,
въглеводороди и сажди се използва
дизелов окислителен катализатор
, който
много често се съчетава в един корпус с
.

Всички тези допълнителни системи
и технологии могат доста да усложнят експлоатацията и поддръжката
на дизеловите двигатели, като тяхното приложение и надеждна работа зависят в най-голяма степен
от самите производители и техните
местни представители. На следващите страници представяме пет от
най-популярните марки дизелови
двигатели и съответно техните официални представители в България.
CATERPILLAR
е световен лидер в мобилната минно-кариерна техника и
двигатели за нея. През 1 04 г.
, регистрирала марката
, създава в
Илинойс СА
първият трактор с
верижна ходова част и парен двигател, а през 20-те години на
в.
компанията започва да вгражда дизелови двигатели в тракторите си.
Днес гамата от дизелови двигатели
на
започва от
и достига 10
. Агрегатите се отличават
с висока надеждност, дългосрочна
експлоатация и сервизопригодност.
Редовите дизелови модели имат
от 2 до
цилиндъра, а -образните са с , 12, 1 и 20 цилиндъра. За
мобилни минни и кариерни машини мощностите започват от 100
обем 4,4 и достигат до 1
обем 7 .
Изискванията за емисиите на изгорели газове на С налагат значителни промени при дизеловите
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Официалният
представител
на
е „ лтрак България“ - компания, която е от 0 години на нашия
пазар. Тя е също официален представител на двигателите
,
собственост на
. Дружеството разполага с четири търговско-сервизни бази: в София, Стара
Загора, Варна и Бургас. В предоставянето на следпродажбени услуги логистика и доставки на резервни
части, стационарен и мобилен сервиз, са ангажирани 0 висококвалифицирани служители на „ лтрак
България“.
CUMMINS

Ди еловият двигател С32 с 12 цилинд ра о е 32 1 литра и акси ална ощност
до 1007 k е един от еталоните а наде дност и и др ливост на aterpillar в инните прило ения

двигатели. дна от най-известните
технологии на
в тази посока е патентованата
. Тя има
охлаждащ ефект и понижава температурата на ефективно изгаряне на
дизела в цилиндрите с цел намаляване на разхода на гориво при определени нива на азотните оксиди.
Системата за впръскване
е стандартна при двигателите от
С4.4 до С7.1.
За последващо третиране на изгорелите газове съобразно нормите
на тап на С се разчита на
с
.
също намира приложение, като при по-големите двигатели с обем над 2 рядко се прилага.
Използва се също
, а при двигателите от 22
до
0
и
.
дно от технологичните нововъведения на
за тап е патентованата микропроцесорна система
4 за максимално ефективно
изгаряне на дизела и намаляване на
емисиите на частици. Тя позволява
например двигателят С 2 2
да
използва единствено
.
Стандартно интервалът за смяна на
маслото, масления и горивния филтър е 00 моточаса. Тук своя роля
има системата
на
за анализи на маслата. Съшият ин-
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тервал важи и за водния сепаратор.
Въздушният филтър се почиства
според индикатора за замърсяване,
като може да се препоръча интервал
за смяна. При работа в мини и кариери се предвижда предварително
филтриране чрез по-специален филтър - от циклонен или друг вид.
Освен оригинални резервни части,
предлага също и рециклирани - по програмата
.
По тази програма клиентите, желаещи да спестят разходи, връщат
стария компонент, подлежащ на
рециклиране, и получават заводски
рециклиран с аналогично качество
и гаранция като на нов. Добра бюджетна алтернатива е доставката на
резервни части директно от поддоставчици на
, обозначени с
.
Стандартната гаранция за двигателите
е една година. Има
възможности за удължаване на гаранцията от производителя до две
години, както обхватът
може да
бъде различен според пакета, избран от клиента. Важен момент за
сервизирането на двигателите е възможността за дистанционно следене на работата им чрез телематична
система.

е световен лидер в производството на двигатели и свързаните с тях технологии. Компанията
е най-големият независим производител в света на дизелови двигатели с мощност над 1 0
, както
и втори в света за двигатели над
7
. Дизелови двигатели
се вграждат от редица производители на минни и кариерни машини като
,
, БелАЗ,
и др.
От 1
г. официален представител
на
в България е „ИПО“ ООД.
Централният сервиз на фирмата е
базиран в Карлово и е оборудван с
оригинални стендове и инструменти
за гаранционно и извънгаранционно
сервизно обслужване, частични и
основни ремонти на всички модели
двигатели на
, както и ремонти на техни компоненти. кипът
на „ИПО“ ООД, ангажиран в сервизирането на двигателите
,
е съставен от над 0 сервизни специалисти.
Освен в Карлово, „ИПО“ ООД разполага с напълно оборудвани сервизи
също в София, Варна и Панагюрище.
В тях се извършват всички сервизни
и ремонтни дейности по двигателите
, като за ремонтите и резервните части се дава съответната
гаранция.
Заедно със стационарните сервизи, на разположение на клиентите
са напълно оборудвани мобилни
сервизни екипи, които могат да извършват обслужвания и ремонти
на място във всяка точка на България. Организирано е денонощно
дежурство на сервизни специалисти
24 7.
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во с високо налягане
е с най-съвременно електронно управление, осигуряващо подаване на точното количество гориво под налягане в горивната камера
чрез множество впръсквания. мисиите от картера се пропускат през
филтър
затворена вентилация
на картера . Маслената мъгла, уловена във филтъра, се връща обратно
в картера, докато филтрираният газ
се насочва към всмукателния поток
на постъпващия въздух.

Ди еловите двигатели
mmin от серия
го поп лярни а вгра дане в кариерни и
до 503 k

ИПО ООД доставя и използва само
оригинални резервни части от
, като на склад се поддържа богато разнообразие от над 00
различни позиции оригинални резервни части и консумативи.
KOMATSU

er orman e а Етап V на ЕС са ноинни а ини с ощности от 75 k

трия
осигурява оптимален
въздушен поток към горивната камера на двигателя при всякакви условия, скорост и натоварване.
От друга страна, за да се постигне
пълно изгаряне на горивото и по-ниски емисии на отработени газове,
системата за впръскване на гори-

предлага на своите клиенти пълна гама двигатели, както
нови, така и рециклирани
.
С гамата си от рециклирани двигатели
цели да намали оперативните разходи на своите клиенти с
до 40 , без компромис с качеството.
Друго решение на
е
. То включва
цилиндров блок, колянов вал, мотовилки и бутала, които са фабрично рециклирани и включват всички
критични инженерни подобрения,
отговарящи на стриктните стандарти на
.
„ вромаркет Кънстракшън“ АД е
официален представител на
от 201 г. Компанията разполага със

През 2021 г.
, водещ
световен производител на строителна, кариерна и минна техника,
отпразнува своята 100-годишнина.
Компанията е създадена в пония гр. Комацу, префектура Ишикава.
Днес
разполага с 1 завода
на
континента. Произвежданата
гама от дизелови двигатели е изключително широка, като при най-големите агрегати за минни машини
мощността достига 1 00
. Най-новото поколение дизелови двигатели според екологичните норми на
тап
на С се вграждат в машини в диапазон от мощности 1
–
0 .
За да се постигнат високите изисквания за третиране на отработените
газове според европейските норми,
използва няколко технологии. От една страна се разчита на
филтър за частици
и
. Повишеният капацитет на охладителя на
гарантира много ниски емисии
на азотни оксиди и по-голяма работоспособност на двигателя. Турбо
компресорът с променлива геоме-
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Rubia Works
Двигателни масла от ново
поколение за минна и
кариерна техника

https://bg.totalenergies.com/
vasil.markov@totalenergies.com
+359 877 954 872

ОБЗОР
стационарни сервизни бази в София,
Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна, Плевен, Русе и Велико Търново.
Всяка една от тях разполага със специализирано оборудване за ремонт
на широка гама строителна и друга
техника.
Сервизният Корпоративен Център –
София е оборудван с най-съвременни системи за ремонт, компютърна
диагностика и поддръжка на едрогабаритна техника, пътно-стротелни,
кариерни и минни машини, както и
малка механизация. Сервизът осигурява ремонт и поддръжка на двигатели, хидравлични системи и ходова част, боядисване и реновиране на
машини, и още много услуги.
Над 40 мобилни екипа са в готовност за своевременна реакция във
всяка точка на страната. Сервизните екипи са преминали теоретични
и практически обучения в заводите
производители и имат дългогодишен опит в ремонта и поддръжката
на строителни, кариерни и минни
машини. Сервизните техници разполагат със специализирани автомобили, оборудвани с измервателни
инструменти и диагностична апаратура. Сервизът на вромаркет Кънстракшън разполага с 100 сервизни
инженери и специалисти.

минната индустрия от 7
до
010
. Изключително подходящи
са за строителна и минна техника,
тъй като осигуряват работата и при
най-тежки условия от гледна точка
на климат и терен. Най-малките са
4-цилиндрови редови, а най-големите - 20-цилиндрови -образни.
арактерно за дизеловите двигатели
е, че първоначалната инвестиция в нов агрегат е малко по-висока,
но за сметка на това експлоатационните разходи, техническите обслужвания и ремонти са по-малки, което
води до бърза възвращаемост на
вложените средства. Те имат дълъг жизнен цикъл и са изключително надеждни. За постигане на
екологичните норми за изгорелите
газове на С по тап от
залагат на няколко вида технологии. От
една страна, двигателите използват
най-съвременна система
за впръскване на горивото, един
или два турбокомпресора и
. В
допълнение се разчита на
и
,

които могат да се съчетаят в един
общ модул. При по-големите дизелови двигатели, влагани например в
тежки минни багери,
и
не се
използва.
Докато при някои известни производители на двигатели, регулярното
обслужване е на всеки 2 0 моточаса, при
интервалът е от 00 до
1000 моточаса в зависимост от условията на експлоатация. За целта
големите двигатели
разполагат
с по-специфична система за филтриране на маслото тип центрофуга,
която много по ефективно отделя замърсителите и удължава живота на
маслото.
Стандартната гаранция на двигателите е 12 месеца, като за буталната
група: колянов вал, биели, бутала,
ризи и разпределителен вал, тя е
месеца или 12 000 моточаса. Удължените гаранции са до
години.
Освен нови оригинални резервни
части,
предлага също заводски

MTU
„Геотрейдинг“ АД е търговско дружество, основано през 200 г., част
от Група Г ОТ МИН. Основната
дейност на компанията е представителство и продажби за България
и чужбина на доказани в световен
мащаб производители на продукти
за минната индустрия. „Геотрейдинг“
АД е единствен партн ор на
за продуктите
и решенията с марка
за минната
индустрия. Дружеството е и директен сервизен партн ор и системен
интегратор на двигатели
.
Двигателите
са с над 110-годишна история. Те се произвеждат
в заводите във ридрихсхафен и
Манхайм Германия на
. Продуктовата гама
на
включва различни модели
дизелови двигатели от 0 до 10 000
и цялостни системи за задвижване на яхти, кораби, тежки наземни
и релсови транспортни средства,
както и агрегати с приложение в
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рециклирани резервни части и компоненти с добра отстъпка от цената
и същата гаранция от 1 година, както
на новите. Има възможност и за рециклиране на цели двигатели.
Сервизният екип на компанията е
съставен от 21 сервизни специалисти, разполагащи с най-съвременна
диагностична апаратура и специализирани инструменти. от служителите работят в стационарния сервиз
в трополе, който е отлично оборудван за основни ремонти на двигатели.
„Геотрейдинг“ АД има значителен
опит в подмяната на двигатели с
нови
, независимо от марката на
стария агрегат. Клиентите предпочитат
заради надеждността на
двигателите, по-дългите сервизни
интервали и по-големия им експлоатационен ресурс. Висококвалифицираният инженерингов екип на Геотрейдинг и подкрепата от страна на
осигуряват успешно изпълнение
на проектите за подмяна на двигатели, в т.ч. и подмяна на двигатели
от други производители с такива от
.

28

Корените на компанията
могат да се открият в началото на
в., когато през 1 07 г. леярната
получава поръчка за изработка на
двигател, наречен по късно
.
Компанията сменя името си на
през 1 1 г., а през
1
г.
става неин собственик.
Днес
самостоятелно
дружество в рамките на
и произвежда висок клас двигатели
за лодки и яхти, както и за индустриални приложения. Мощностите започват от 10
и достигат
,
като при индустриалните агрегати
моделите започват от 7
. Индустриалните дизелови двигатели, в т.ч.
за мобилни минни и кариерни машини, са само редови с
.
Обемите им са от до 1 , а броят на
цилиндрите 4 или .
Дизеловите двигатели
са известни с изключителната си горивна ефективност, която се постига
благодарение на уникалната горивна
система
. Във високо-

планински приложения, характерни
за много мини, няма необходимост
от специални пакети за работа на голяма надморска височина, тъй като
кривата на мощността почти не се
променя над 000 . Използват се
също и за подземни минни машини,
където най-големият клиент на
е
.
За съобразяване с екологичните
норми на тап на С се използват
технологиите
с
и
.
Системата за
усъвършенствана през годините в много отношения,
в т.ч. подгряване на
срещу
замръзване, изпразване на системата след приключване на работа и
т.н., които осигуряват високата надеждност на експлоатация. При някои приложения
се комбинира
с
, а при по-малките модели има
също
. Голямо значение за намаляване на емисиите има оптималното управление на изгарянето на
дизела под много високо налягане в
.
Интервалът за смяна на маслото
7 , горивния и масления филтър
е 00 моточаса. Добре развита е
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професионализъм и качество на
предлаганите услуги на българския
пазар. Прайм Технолоджийс е представител и на двигателите
,
които като гама допълват моделите
на
при по-малките мощности за индустриални приложения.
За постигане на най-висока ефективност в сервизирането и поддръжката на дизелови двигатели „Прайм
Технолоджийс“ разчита не само на
собствените си сервизни специалисти, но и на сервизните екипи на
своите дилъри в страната. Някои от
тях имат голям опит в обслужване
на клиенти в минната индустрия.
Ди еловите двигатели Vol o enta а кариерни и инни прило ения по Етап V на
ЕС впе атляват с с своя висок в ртящ о ент при ниски о ороти и с постиганите
на ителни иконо ии на гориво

системата за вземане и анализ на
проби от маслата. Стандартната гаранция на индустриалните двигатели
2 години или 000
моточаса. Освен оригинални резервни части,
предлага също
и рециклирани със същата гаранция,
но на по-добра цена.
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През 201 г. „Прайм Технолоджийс“
стана официален представител на
за индустриалните двигатели. От 01.01.2022 г. дружеството е единственият представител в
България за всички видове и приложения на агрегатите на
,
което е доказателство за високия

Специалистите от „Прайм Технолоджийс“ имат също добър опит в
подмяната на дизелови двигатели
с нови
, в т. ч. на стари
агрегати с марки, различни от
, например на минни самосвали с твърда рама, трошачки и др. В
случая
се предпочита
заради високия въртящ момент при
ниски обороти, надеждността и ниския разход на гориво.
О
Д

ор

о о
НИКОЛОВ
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УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИДРАВЛИЧНАТА ВОДОПЛ ТНОСТ
НА ГОРНИЯ ИЗОЛА ИОНЕН ЕКРАН ПРИ ТЕ НИЧЕСКА
РЕКУЛТИВА ИЯ НА БАЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРЕНА НИ
ГЕОКОМПОЗИТИ С ВОДОНЕПРОПУСКЛИВА С Р ЕВИНА
Д-р инж Бранимир Братоев,
Инж. Юлиян Величков,
.
Инж. Радина Славова,
.
Инж. Йонко Добрев,
.

.

.

.
.
- ВиаКон България ООД, София
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INCREASING HYDRAULIC WATERTIGHTNESS OF TOP INSULATION LAYER OF TECHNICAL
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РЕЗ МЕ
Използването на геосинтетични материали е бърз,
технологичен и понякога единствен метод при реализиране на горен изолационен екран при рекултивацията на съоръжения за депониране на отпадъци.
Дренажните геокомпозити са многообразни в зависимост от технологията на производство и успешно
могат да заменят естествените материали при реализацията на дренажи за газ или вода. Настоящата
статия се фокусира върху предимствата на дренажни геокомпозити с водонепропускливо ядро, които
значително намаляват хидравлична проводимост на
горния изолационен екран при рекултивация на съоръжения за депониране на неопасни отпадъци, при
които нормативно не се изисква полагане на геосинтетичен слой с пълна хидравлична водоплътност.
Отчетени са основните предимства при използването
на дренажни геокомпозити, акцентирайки върху екологичния ефект и по-ниския им въглероден отпечатък спрямо алтернативни решения.
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КЛ ЧОВИ ДУМИ дренажен геокомпозит, рекултивация, геосинтетика

Доклад и несен на Националната на но-те ни еска кон еренция УПРАВ ЕНИЕ И Е ОПАСНОСТ НА ВОСТО РАНИ И
28 окто ври 2021 г. органи ирана от На но-те ни ески с
по инно дело геология и етал ргия
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Д Р ИН
БРАНИ
МИР БРАТОЕВ завършва специалност
„Строителство
на
сгради и съоръжения“ към Строителен факултет в УАСГ,
София през 2012 г.
През 2017 г. защитава докторантура
на тема „Изменение
на свойствата на циментови композити чрез влагане на активни минерални добавки на база различни по вид изпечени алумосиликати“ към катедра „Строителни
материали и изолации“, при разработването на
която придобива знания в областта на бетоните
и подобряване на техните якостни характеристики и дълготрайност. От 2010 г. активно работи в
областта на геосинтетичните материали с фокус
приложението им в областта на инфраструктурни проекти. Научните му интереси са свързани
с конструкции от вълнообразна стомана, методи
за оразмеряване на геосинтетични материали
и оценка на въздействието им върху околната
среда на база определяне на въглеродния им
отпечатък.

ИН
ЛИЯН ВЕ
ЛИЧКОВ
завършва
специалност „Водоснабдяване и канализация“ през 200 г. с
профил „Пречистване
на чисти и отпадни
води“ в УАСГ, София.
От 2007 г. се занимава с проектирането,
приложението и изграждането на геосинтетика в строителството. Участва в изграждането на някои от значимите строителни обекти, обвързани с геосинтетични продукти в България, като Депо за сгуропепелина и гипс от Т Ц
„ й и с ЗС. Марица изток-1“ ООД – с. Обручище, депа за твърди битови отпадъци Садината и
Долни Богров, София, както и много други. През
годините е усвоил безценен опит в работата и
развитието на технологиите и проектирането на
геосинтетици в сферата на инфраструктурното и
хидростроителството.

В

края на своя жизнен цикъл всички инженерни
съоръжения, в които се съхраняват производствени, битови или строителни отпадъци, като
депа, хвостохранилища и шламохранилища подле-
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ИН
РАДИНА СЛА
ВОВА е завършила
специалност „Строителство и архитектура“ в ПГСАГ „Арх.
Камен Петков“, гр.
Пловдив с придобита квалификация
строителен техник.
Има
магистърска
степен
„Строителство
на
сгради
и
съоръжения“
към
Строителен
факултет в УАСГ през 201
г. До октомври
201 г. се занимава с проектиране в областта
пътната инфраструктура, метро и мостови конструкции. От 2020 г. е част от екипа на ВиаКон
България, където взема участие в разработването на технически решения с геосинтетични материали и тяхното приложение в различни инфраструктурни обекти.

ИН
ОНКО ДОБРЕВ
е хидроинженер с 10
години професионален опит като проектов
ръководител,
проектант и консултант. Завършил през
2012 г. в Университета по строителство,
архитектура и геодезия, София и през
2014 г. в Техническия
университет във Виена. През 201 г. продължава
професионалното си развитие като докторант в
катедра „ идравлика и хидрология” към УАСГ. Работи по проекти, свързани с изграждане на В Ц
и изследва негативното въздействие на тези съоръжения върху речната екосистема. Като ръководител на проект, участва в изграждането на водните цикли в няколко града в България, където
е реконструирана ВиК мрежата и е изградена инсталация за пречистване на отпадни води. През
2014 г. инж. Добрев участва като член на работна
група, заедно с представители на правителството, различни институции и Световната банка, в
процесите по подготовка и приемане на Национална стратегия за сектора на хидромелиорациите в България. Автор на някои местни и международни публикации, свързани с речната екология и
хидравлика. Работи като инженер-проектант във
Виакон България от 201 г.

жат на рекултивация. Рекултивационните процеси
се разделят основно на два етапа – техническа и
биологична рекултивация. При техническата рекултивация се реализират различни по вид и функция
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пластове от естествени материали, които формират
горен изолационен екран. Много често съоръженията, които предстоят да бъдат рекултивирани, се намират в местности с ограничен достъп до минерален
запечатващ пласт и дренажни материали, отговарящи на нормативните изисквания и се налага тяхното
транспортиране от големи разстояния, което е икономически и екологично необосновано. В тези случаи
нормативната уредба допуска използването на геосинтетични материали, които да подобрят или в някои случаи дори да заменят пластове в горния изолационен екран.
ЕЛ И ОБ ВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Изследването има за цел да установи положителния
ефект върху хидравличната водоплътност на горния
изолационен екран при използването на дренажни
геокомпозити с водонепропускливо ядро спрямо ествествени дренажни материали и дренажни геокомпозити с хидравлична проводимост перпендикулярно
на равнината на материала при техническа рекултивация на съоръжения за депониране на производствени или битови отпадъци. В допълнение ще бъдат
маркирани основните предимства при използването
на дренажни геокомпозити в сравнение с прилагането на естествени материали, отчитайки дългосрочната хидравлична проводимост. е бъде анализирано
значението на контактните повърхности на дренажния геокомпозит спрямо хидравличната проводимост в равнината на материала.
НОРМАТИВНА УРЕДБА
При рекултивацията на съоръжения за съхранение
на отпадъци можем да разграничим основно два
случая – депа за опасни и неопасни отпадъци. Горният изолационен екран може да включва газов
дренаж, минерален запечатващ пласт, изолационна
геомембрана със защитен слой, дренажна система и
рекултивиращ пласт. Използването на изолационна
водонепропусклива геомембрана и защитен за нея
пласт се прилага най-вече при депа за опасни отпадъци. Настоящата разработка има за цел да изтъкне
основно предимствата на дренажни геокомпозити с
водонепропускливо ядро при рекултивация на депа
за неопасни отпадъци, където горният изолационен
екран не се реализира с напълно водонепроницаема
бариера.
Минералният запечатващ пласт следва да осигури
хидравлична водоплътност на горния изолационен
екран. Допуска се вместо изпълнение на минерален
запечатващ пласт от глина с определена зърнометрия и минимална дебелина от 0
използване
на бентонитова хидроизолация. Същевременно за
реализацията на газовия и повърхностен дренаж е
възможно прилагането на дренажни геокомпозити
вместо промита речна баластра с коефициент на филтрация 1.10-3
. Дренажните геокомпозити, влагани при горни изолационни екрани, следва да бъдат с
коефициент на филтрация не по-малък от 1.10-3
и трябва да понесат натоварването реализирано от
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Рекултивационен пласт
Дрена ен геокомпозит
за повър ностни води
ентонитова идроизолация
Дрена ен геокомпозит
за газов дрена
Изравнителен сло
итов отпадък

иг. 1. При ерен дета л при рек лтивация на депа а итови отпад ци с и пол ване на геосинтети ни атериали

рекултивационния слой и строителната механизация
по време на разстилане на повърхностния пласт. Същевременно геотекстилът прилежащ към дренажния
геокомпозит следва да предотвратява процесите на
колматация както в самия геотекстил, така и в ядрото
на дренажния геокомпозит,
.
ВИДОВЕ ГЕОКОМПОЗИТИ ПРИЛО ИМИ ЗА ТЕ НИЧЕ
СКА РЕКУЛТИВА ИЯ И МЕ АНИЗ М НА ДЕ СТВИЕ
Дренажните геокомпозити са геосинтетични композитни материали, произвеждани на ролки, състоящи се от дренажно ядро и ламинирани с геотекстил
от едната или двете страни в зависимост от вид и
предназначението на материала. Дренажното ядро
осигурява празнина в рекултивационните пластове и
гарантира висок дебит на водопреминаване в равнината на материала при големи натоварвания, докато
геотекстилите работят като филтър и предпазват ядрото от запушване с фини частици от рекултивационния и други прилежащи пластове.
Дренажните геокомпозити осигуряват еднакво успешно преминаването на течности и газове в равнината, като проводимостта зависи от три основи фактора – контактна повърхност, хидравличен градиент
и натоварване върху материала. В зависимост от
вида и приложението дренажните геокомпозити могат да заместят над 1
естествен дренажен материал. Дренажните геокомпозити се произвеждат фабрично с по-голяма широчина на горния геотекстил
спрямо дренажното ядро, така че да се оформи ивица
от геотекстил, която служи за презастъпване на отделните ролки в надлъжно направление. Това осигурява, че дренажното ядро няма да бъде запушено от
рекултивационния пласт. От важно значение е да се
подбере филтърен геотекстил с подходящ размер на
порите, който да не позволи колматация на сърцевината на дренажния геокомпозит.
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Възможно е едностранно ламиниране с водонепропусклива полиетиленова мембрана, но при прилагането на този материал при наклони
над о е необходимо да се изследва
стабилитетът на целия рекултивационен пласт. В случаите, когато
тези дренажни геокомпозити се
прилагат при откоси с по-голям
наклон, често се налага полагане
на геомрежа, която да поеме натоварванията от рекултивационния
пласт. Подробни насоки за осигуряване на рекултивационния пласт
срещу хлъзгане са дадени в
и 4.

водимост е в надлъжна посока
на материала и значително пониска в напречна посока,
.
- Триравнинни – представляват двуравнинна сърцевина с
надлъжно разположени ребра,
които предотвратяват загубата
на местна устойчивост на кръстосаните ребра, която може да
се наблюдава при големи натоварвания,
.

иг. 5. Дрена ен геоко по ит от
оти но преплетени ни ки

което го прави значително подобър от двуизмерните геокомпозити, при необходимост от
еквивалентна дренажна способност надлъжно и напречно на
материала. Този тип дренажи
имат най-голяма проводимост
спрямо всички останали видове
при относително ниски натоварвания до 20
и са подходящи при ниско площно натоварване.

Дренажните геокомпозити сами по
себе си се делят на няколко основни вида, в зависимост от сърцевината, от която са съставени:
р
мре
о
о е
е
со
ос
– при
този тип геокомпозити сърцевина се състои от пресичащи
се ребра, които образуват ромбоидни или квадратни отвори
и канали за преминаване на
флуидите. Дренажните геокомпозити от този вид притежават
добър дренажен капацитет при
високо натоварване на натиск и
сравнително ниски наклони. Материалите от този вид се делят в
зависимост от броя и посоката
на пресичащите се ребра в тях
на

l Т

иг. 3. Триравнинен дрена ен геоко по ит

l Тр
мер
– представляват
комбинация от вертикални Тобразни и хоризонтални гладки
ребра, които образуват
елемент във формата на кутия
с висок дренажен капацитет в
двете посоки,
.

- Двуравнинни – представляват
комбинация от две пресичащи
се ребра от
под ъгъл в две
равнини една върху друга, като
провеждат течности и в двете
посоки. При този тип дренажни
геокомпозити основната про-

иг. 4. Трии
ит

l Тр
ре
иг. 2. Дв равнинен дрена ен геоко по ит
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l

о р
о
о
ро
е ,
– сърцевината
на тези дренажни геокомпозити е изградена от много на
брой
-образни екструдирани
полипропиленови нишки. Дренажните геокомпозити с полипропиленово ядро имат добър дренажен капацитет при
ниско и средно натоварване до
200
върху материала. Основната хидравлична проводимост на тези дренажни геокомпозити е по дължината на
материала и не се препоръчват
за приложения, където се очаква двупосочно движение на
вода в дренажното ядро.

ерен дрена ен геоко по-

мер
е е

мре
о
о
о
о
ро
е о
– при геокомпозити с триизмерни ядра потокът
се движи във всички посоки,

иг. 6. Дрена ен геоко по ит от V-о ра ни ни ки
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иг. 7. Дрена ен геоко по ит с тр
ки

и -

l Дре
р
,
–
дренажен геокомпозит, представляващ комбинация от геотекстил и перфорирани мини
дренажни тръбички, разположен надлъжно на материала.
При този тип дренажен геокомпозит водата се събира от пространството между две съседни
тръбички и се отвежда от тях
в надлъжна посока. Самият геокомпозит се характеризира с
високоефективна защита на изолационните слоеве положени
под него и с голяма якост, дължаща се относително дебелите геотекстили, използвани за
производството му. Дренажните тръбички осигуряват почти
константна проводимост при
натоварване от 20 до 400
и
са проектирани да издържат до
00
.
l Во о е ро с
о
ро,
– сърцевината е водонепропусклива от
с кутиообразна форма и трапецовидни
отвори с еднакви размери, осигуряваща висока и еквивалентна проводимост на всякакъв тип
флуиди както в надлъжна, така

и в напречна посока. Голямата
носимоспособност на дренажното ядрото позволява висока
хидравлична проводимост дори
при натоварвания от 1000
.
При необходимост тези дренажни геокомпозити могат да се
произведат с допълнителна ивица от
, която позволява да
се завари към съседните ролки
и да се реализира напълно водоплътен екран, който да отвежда
всички инфилтрирали в ядрото
води.
идравличната проводимост в
равнината е основна техническа
характеристика на дренажните геокомпозити, която ръководи избора
на конкретен материал в зависимост от неговото приложение. идравличната проводимост зависи
пряко от контактните повърхности,
прилежащи към двете страни на
материала. Възможни са две хипотези – твърда или мека контактна
повърхност. При мека повърхност
се симулира контакт с почва, глина, бентонитова хидроизолация или
друг материал, който позволява на
геотекстила да навлезе в дренажното ядро респективно да намали
хидравличната проводимост на материала или напълно да я възпрепятства при високо натоварване.
При твърда контактна повърхност
като
геомембрана, бетон или
друг вид твърда настилка хидравличната проводимост е значително по-голяма. ипотетично са възможни три варианта за контактни
повърхности от двете страни на
дренажните геокомпозити – мека
мека повърхност, твърда твърда
или мека твърда. При оразмеряване на коефициентите за сигурност
на хидравличната проводимост на
дренажните геокомпозити следва
да се отчетат вида на прилежащите
повърхности към материала.
При дренажните геокомпозити,
вложени при горен изолационен екран, материалът се намира между
рекултивационния пласт и бентонитовата хидроизолация и следва да
бъде използвана хидравличната му
проводимост при меки контактни
повърхности при оразмеряването
му.

иг. 8 Дрена ен геоко по ит от водонепроп скливо ядро

Освен контактните повърхности
от ключово значение върху хи-

дравличната проводимост на дренажните
геокомпозити
оказва
натоварването, реализирано от геоложкия товар на рекултивационния пласт, строителната механизация в процеса на изпълнение и
всички други фактори в процеса
на експлоатация, които могат да
окажат въздействие върху материала. Големите натоварвания водят да навлизане на геотекстила в
дренажното ядро и деформации на
ядрото, които от своя страна могат
да намалят или да възпрепятстват
дренажните свойства на геокомпозитите. При оразмеряването на
дренажните геокомпозити следва
да се отчете натоварването върху
тях и да се подбере сърцевина, която от една страна да понесе дългосрочните натоварвания, а от друга
да позволява водопреминаване,
съответстващо на проектните стойности с достатъчно надежден коефициент на сигурност
.
МЕТОДИКА ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА
ВОДОПРОПУСКЛИВОСТ ПЕРПЕН
ДИКУЛЯРНО НА РАВНИНАТА НА
ДРЕНА НИ ГЕОКОМПОЗИТИ
Д

осро
мос

р

ро о

Според 7 се приема, че дренажният капацитет на дренажния геокомпозит ще намалее с времето.
За целта се прилагат редукционни
коефициенти. Препоръки за редукционни коефициенти биха могли да
бъдат открити в , но е най-добре
да бъдат приложени стойности,
които са в резултат на тестове проведени от производителя на всеки
конкретен материал.
Дългосрочната хидравлична проводимост на дренажните геокомпозити се изчислява:
Qallow Q100

1
RFCR . RFCC . RFBC . RFIN

,

където:
Qallow е дългосрочната хидравлична
проводимост на дренажния
геокомпозит,
Q100 – първоначалната хидравлична проводимост на дренажния геокомпозит при тестване за 100 часа,
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RFIN – редукционният коефициент за навлизане на
геотекстила в ядрото.

чин се гарантира, че няма да има налягане на водата
върху по-голямата част от повърхността на хидроизолацията и през горния изолационен екран ще
преминава минимално количество атмосферни води,
които да стигнат до тялото на депото. Така подбрания
хидроизолационен пакет подсигурява, че до бентонитовата хидроизолация ще достигне вода основно от
зоната на снаждане между отделните ролки дренажен геокомпозит.

Коефициентът за сигурност за проводимостта на дренажния геокомпозит се определя както следва:

Потокът през бентонитовата хидроизолация се изчислява съгласно закона на Дарси:

RFCR – редукционният коефициент за пълзене, отчитащ дългосрочната работа на материала,
RFCC – редукционният коефициент за химическо запушване,
RFBC – редукционният коефициент за биологично запушване,

FS

Qallow Qreq,d ,

където Qreq,d е необходимата проектна хидравлична
проводимост на дренажния геокомпозит.
За естествените дренажни материали няма аналогични данни, но може да се предположи, че химическото и биологичното запушване се случва по подобен начин. Същевременно нормативната уредба не
изисква задължителен сепариращ слой от нетъкан
геотекстил, но той е силно препоръчителен за дългосрочната работа на дренажа, тъй като той пряко контактува с рекултивационния пласт, а в някои случаи и
минералния запечатващ пласт. Може да се предположи, че редукцията на хидравличната проводимост ще
бъде 1, - 2, пъти. Геотекстилът, който се използва
като разделител между дренажния чакъл и рекултивационния пласт, може да е от същия тип както геотекстила, използван в дренажните геокомпозит.
Н м
е
ре
о
с о о е ро

о о ро с
е
ре
с
о ро

ос
ео ом о

За да се установи водопропускливостта на горния
изолационен екран, е прието да се използва бентонитова хидроизолация, която отговаря на изискванията
на нормативната уредба 2 . Бентонитовите хидроизолации
–
представляват
трикомпонентна система от два слоя тъкан и нетъкан
геотекстил, между които е капсулован натриев бентонит посредством технология на иглонабиване. Бентонитът представлява глина с високо съдържание на
минерала монтморилонит, който има свойството да
набъбва до 1 пъти при съприкосновение с вода. Поставена между два недеформируеми и добре уплътнени пласта, бентонитовата геомембрана създава
водоплътен глинен екран и притежава високи хидроизолационни свойства.
Въпреки нормативното изискване за коефициент на
филтрация по-малък от k
. 10-11
във времето може да се очаква, че в бентонитовата хидроизолация се осъществява определен йонообмен и
тя ще увеличава хидравличната си проводимост, а
от там да може да се приеме, че в дългосрочен план
k 1 . 10-10
.
Непосредствено върху бентонитовата хидроизолация се приема хипотезата, че се полага дренажен
геокомпозит с водонепропускливо ядро. По този на-
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q

ki

където:

i

H

d d,

H е водното налягане,
d – дебелината на хидроизолационния слой,
k – коефициентът на филтрация,

.

В случая се разглежда дренажен геокомпозит с плътно ядро и може да се предположи, че под повърхността на дренажа няма водно налягане H1 0 . Може да
се приеме, че водното налягане върху бентонитовата
хидроизолация при презастъпването на дренажния
геокомпозит в зона от 1 ширина е H2 10
, което
е консервативна предпоставка за решаването на поставената задача.
H1 0 – налягането на водата върху бентонитовата
хидроизолация от рекултивационния пласт в зоната
под дренажния геокомпозит
H2 0,1 – налягането на водата върху бентонитовата хидроизолация от рекултивационния пласт в зоната на презастъпване на дренажния геокомпозит
d 0,01 , дебелината на бентонитовата хидроизолация във водонаситено състояние
k 1.10-10
, дългосрочната водопропускливост на
бентонитовата хидроизолация
A 1 2 – анализът за водопропускливостта на горния изолационен екран се провежда за площ 1 2;
B1

4,4

, ширината на дренажния геокомпозит

B2 1,0 , ширината за повишено водно налягане в
зоната на презастъпване.
идравличните градиенти над бентонитовата хидроизолация в зоната под дренажния геокомпозит i1 и
този в зоната на презастъпване на геокомпозита i2
могат да бъдат изразени както следва:
H1

i1
i2

d

d

d

H2

d
d

d
0,1

1

0,01

0,01

11,

Очевидно в зоната на презастъпване на дренажния
геокомпозит, където дренажният геокомпозит позволява на инфилтриралата вода от рекултивацион-
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ния пласт да достигне до бентонитовата хидроизолация, хидравличния градиент е 11 пъти по-висок в
сравнение с участъците, където дренажното ядро е
водонепропускливо. Аналогично е поведението и на
останалите дренажни геокомпозити в пор озно ядро,
но при тях повишеният хидравличен градиент е по цялата равнина на материала.
Водните количества, които преминават през хидроизолационния пакет от бентонитова хидроизолация и
дренажен геокомпозит в зоната под ядрото и в зоната на презастъпване са съответно q1 и q2:
q1

k . i1 . A 1 . 10-10 . 1 . 1 1 . 10-10
1.10-7 l
,1 l година

3

q2

k . i2 . A 1 . 10-10 . 1 . 1 1 . 10-10
1 . 10-7 l
4,71 l година.

3

Осредното количество вода преминаващо през горния изолационен екран за 1 2 е както следва:
q

B1 - B2 . q1
B

B2 . q2

10, 2 l година.

Следва да се отбележи, че изчислените количества
са в посока на сигурността, тъй като при изчислението се приема, че ситуацията е постоянна през цялата
година. През зимата обаче рядко няма воден поток,
през останалата част от годината инфилтриралата
вода варира повече, отколкото ако се приеме постоянен поток. При използването на дренажни геокомпозити с ширина на ролката по-малка от 4,4 изчисленията се провеждат аналогично. Голямата ширина
на ролката е от основно значение за подобряване на
хидравличната водоплътност на горния изолационен
екран.
Аналогични изчисления за дренажни геокомпозити с водопропускливо ядро или дренажен пласт от
естествени материали показват, че водопропускливостта на горния изолационен екран значително
нараства до над пъти или 4,71 l годишно. Дори
и при по-малко количество вода инфилтрирало през
рекултивационния екран спрямо направената предпоставка положителният ефект от използването на
водонепроницаеми дренажни материали води до
по-малко количество вода достигнало до тялото на
депото, а оттам и до по-голяма сигурност при рекултивиране.
Пре

мс

ре

е ео ом о

За да се намали максимално количеството вода,
което преминават през горния изолационен екран,
следва върху бентонитовата хидроизолация да има
минимално водно налягане. Поради това се счита за
предимство да се използват дренажни геокомпозити
с водонепропускливо ядро върху хидроизолационните слоеве.
Други предимства на дренажните геокомпозити
включват следното:

l По-добър дренажен капацитет, хидравлична проводимост до 100 пъти по-ефективна от дренажен
чакъл k 10-3 – 10-4
l Работи като защита на хидроизолационните слоеве
l Полага се лесно по стръмни и дълги откоси. стествените дренажи следва да се съобразяват с
ъгъла на вътрешно триене на материала
l Икономично решение, тъй като отпада нуждата от
добиване, транспорт и разстилане на дренажен
пласт от естествени материали
l Произвеждат се от 100
ли
l

рециклируеми материа-

кологичен ефект. Използването на дренажен
геокомпозит доказано намалява въглеродния отпечатък върху околната среда спрямо използването на дренажен чакъл

l Осигуряване на допълнителни 0,
за депониране на отпадък

на всеки

2

l Възможност върху него да бъдат използвани всякакъв тип почви за рекултивиращ пласт
l Може да поема големи натоварвания
l Полагат се бързо, лесно и ефективно при стръмни
склонове.
ЕКОЛОГИЧЕН Е ЕКТ
Прилагане на дренажни геокомпозити спрямо ествествени материали значително намалява въглеродния отпечатък при реализацията на площни дренажи.
Основните фактори, които са определящи за намаляване въглеродните емисии при рекултивацията на съоръжения за депониране на отпадъци са:
l Транспорт на материалите – в една транспортна
единица може да се достави дренажен геокомпозит, който да замени до 000 3 промита речна
баластра, за транспортирането, на която ще бъдат
необходими над 00 камиона.
l Строителна механизация и разходи, свързани
с работната ръка: При използване на дренажен
геокомпозит, процесите свързани с уплътняване
и разстилане липсват. За сравнение, традиционният метод включва разстилане и уплътняване на
слой с дебелина 00
и два пласта геотекстил
от двете страни на дренажния чакъл.
l Разход на материал – поради по-малката си дебелина, дренажният геокомпозит осигурява допълнителен обем за депониране на отпадък.
l В
са отчетени
по-малко въглеродни емисии
при използването на геосинтетичната система,
съпоставена с традиционния метод и използваните по него естествени материали. В анализа са
взети предвид всички процеси, свързани с производството, доставката и монтажа на сравняваните алтернативи.
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Представени са основните видове дренажни геокомпозити, използвани при рекултивация на съоръжения
за депониране на отпадъци. Проведени са изчисления за водопреминаване на горен изолационен екран
с геокомпозити с водопропускливо и пор озно ядро.
При използване на дренажи с водоплътно ядро се наблюдава над три пъти по-ниско преминаване на води
през горния изолационен екран, в случаите когато не
са вложени полимерни геомембрани. Същевременно
положителният ефект върху водонепроницаемостта
на горния изолационен екран при техническа рекултивация е значителен не само при съоръжения за
неопасни отпадъци, където отсъства напълно водонепроницаема бариера, но и при горен и долен изолационен екран на депа за опасни отпадъци и хвостохранилища, тъй като водонепропускливото ядро
защитава допълнително хидроизолационния пакет
и предлага допълнителна бариера срещу инфилтрация на води. Основните предимства при прилагане на
дренажи с геосинтетични материали като технологичност при монтаж, освобождаване на допълнително
пространство за депониране на отпадък и по-малък
въглероден отпечатък спрямо дренажи от естествени
материали ги правят решение с голям потенциал във
всички сфери на строителния процес.

1. Наредба
2 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.
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2. Наредба
от 27 август 201 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
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4. Иван Дойков, Бранимир Братоев. 2017. Укрепване на
стръмни откоси с геомрежи.
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ИН ЕНЕРНАТА БЕЗОПАСНОСТ РАЗВИТИЕ
ПРО ЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗА ИЯ И Б ДЕ Е
Доц. д-р Благовеста Владкова, ас. д-р Надежда Костадинова, доц. д-р Захари Динчев
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”
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нженерната безопасност има за цел придобиване на съвкупност от знания, с насоченост към
осигуряване на безопасността и хигиената на
работната среда. Безопасността не означава само
опасните неща да се приведат в безопасно състояние.
Тя се отнася и до по-добрия дизайн на предметите,
машините и съоръженията, до поведението на човека в сложната система човек-машини-работна среда,
както и до по-добро управление и контрол на опасностите, чрез ефективно управление на рисковете за
безопасност и здраве. Необходимостта от специализирано обучение на инженери по безопасност е актуална в продължение на едно десетилетие и става все
по-голяма. Обичайната в миналото продължителност
за формиране на инженер - специализиран в областта на безопасността чрез практика и тематични курсове за следдипломна квалификация, е неприемлива
за съвременната динамика на инженерната дейност
– изследователска, проектна, експертна и контролна.
За цялостно подобряване условията на труд, наред с
инвестирането на значителни материални ресурси,
са необходими и адекватно подготвени инженери на
магистърско ниво по „Инженерна безопасност”.
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От създаването си през 2001 г. до днес Магистратурата по „Инженерна безопасност”, професионално
направление .1 . „Общо инженерство” към Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски“ осигурява
високо ниво на обучение по техническа безопасност
за минния бранш и широк спектър от общоинженерни дисциплини. Кандидат-магистри, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър”
с професионална квалификация „инженер” могат да
продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър” по основния учебен план
на магистратурите от професионално направление
„Общо инженерство”.
Магистратурата по „Инженерна безопасност“ е особено актуална и търсена от бизнеса специалност. Насочена е към изграждане на умения за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд и оценка
на рисковете в индустриалния сектор. Съдържанието на учебната програма отговаря на съвременните
изисквания за обучение на инженерни кадри в сферата на индустриалната безопасност. Дипломирането
по специалността осигурява инженерно-технически
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познания и практически опит в областта на ЗБУТ,
което дава възможност на завършилите студенти да
се реализират като специалисти по безопасност при
работа в различни структурни звена свързани с безопасността, като подразделенията на Главна инспекция по труда ГИТ и регионалните и подразделения
служби по трудова медицина СТМ , експертни кадри
по безопасност за нуждите на съдебната система, администрацията, армията и много други. Инженерните
кадри по безопасност са високоценени и уважавани
като професионалисти от всеки работодател у нас и
по света.

За осигуряване на високо ниво на обучение студентите в Магистратура „Инженерна безопасност“ провеждат летен стаж в български предприятията като Мини
Марица Изток, ДПМ елопеч, лаците-Мед и др.
Обучението на студентите в магистратурата завършва с изготвяне и защита на дипломна работа.
Разглежданите теми са актуални и в много случай с
практическа насоченост, като се прилагат придобитите по време на магистратурата „Инженерна безопасност“ знания към конкретни обекти.
Студентите имат участие в научни проекти съвместно
с преподавателския екип от катедрата. Това е предпоставка за тяхната изява в престижни национални
научни форуми и конкурси, като:
l Национален конкурс за
наградата на АКВА ИМ
АД и „Съюза на химиците в България - отличена дипломна работа
на снимката
l Студентска научна сесия към ТУ Варна 201 г.
l Годишна международна
научна конференция на
МГУ „Св. Иван Рилски“.
НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
l Национален проект 201 : „Въздействието на дейности в открити минни разработки върху качеството на атмосферния въздух в близки населени
места“
l МТ 17 2020 „Изследване поведението на каменна минерална вата при пожар и възможности за
нейното гасене с агенти и или полимерни гелове“
На 24.02.2022 г при провеждане на Официалната
церемония по награждаване на победителите в ежегодния конкурс
„Годишни
национални
награди по безопасност
и здраве при работа“ 2021 г. дванадесето по
ред издание, в категория
СР ДНИ - „Предприятия с
до 2 0 заети лица“, второ
място получи строителната фирма, в която водещ
специалист по БЗР е колегата Сашо Миланов на
снимката , възпитаник на
МГУ, завършил магистратура „Инженерна безопасност“.
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За периода 201 -2020 г. в магистратура „Инженерна безопасност“ успешно са обучавани
студента, голяма
част от които са се реализирали професионално в направлението. то какво споделиха наши студенти на въпроса защо са избрали тази магистратура, каква професионална реализация и какъв опит имат в момента:
ИН

ЕЛЕНА НЕ ЧЕВА МАГИСТ Р „ИН

ЕНЕРНА БЕЗОПАСНОСТ“ МГУ :

Избрах магистратура ,,Инженерна безопасност“ в МГУ поради факта, че изучаваната специалност е актуална, търсена от бизнеса, широко приложима и високо ценена. Изучаваните учебни дисциплини дават задълбочени инженерно-технически
познания за всички дялове на индустриалната безопасност, като най-важното е,
че имат пряко практическо приложение.
Обучението в магистратурата по „Инженерна безопасност“ в МГУ ми даде необходимите знания и умения за решаване на реални производствени задачи и възможности за професионална реализация.
Моята професионална реализация в момента е като инженер по техническа безопасност и вентилация в минно-добивно предприятие.
ИН

ВЕНЕЛИН ЗАРЕВ МАГИСТ Р „ИН

ЕНЕРНА БЕЗОПАСНОСТ“ МГУ

На въпроса защо избрах точно тази магистратура, отговорът ми би могъл да е
безкрайно дълъг, но ще се опитам да бъда по-кратък. Изборът ми беше предопределен от момента, в който се сблъсках с предмета още в обучението си за бакалавър. Проблемите, които материята засяга, цялостната идея за осигуряването
на безопасни и здравословни условия на труд на всички трудещи се, това е тема,
която според мен е много важна и трябва да бъде изучавана в детайли, тъй като
животът и здравето на хората са на първо място по важност.
Обучението в магистратурата по Инженерна безопасност ми даде възможност
да добия задълбочени знания по темата, осигури ми контакт със широк спектър
специалисти, както в самия университет, така и в практиката. По време на магистратурата срещнах сегашния си работодател и имам възможност да прилагам
наученото и да се развивам професионално.
В момента работя като координатор по безопасност и здраве при работа на голям
строителен обект.
ИН

ЛУКА АРБАЛИЕВ МАГИСТ Р „ИН

ЕНЕРНА БЕЗОПАСНОСТ“ МГУ

Причината, поради която избрах тази специалност е интересът ми по отношение
на опазване и подобряване на безопасните условия на труд на служителите в която и да е сфера на икономиката! Мисля, че човешкият труд е най-ценният елемент
в каквато и да е производствена или друга дейност, затова е най-важно служителите да работят в безопасна, съвременна и спокойна работна среда.
Обучението по специалността ми даде много теоретични познания, благодарение
на които да се запозная с основата на тази доста сложна материя.
Въпреки голямото ми желание да работя именно по специалността „Инженерна
безопасност“, в момента работя като лаборант в химическата лаборатория на
,,Асарел-Медет’’ АД. Тази длъжност също ми носи удовлетворение и нови познания, така че съм доволен от професионалната ми реализация в момента.
ИН

СА О МИЛАНОВ МАГИСТ Р „ИН

ЕНЕРНА БЕЗОПАСНОСТ“ МГУ

Завърших висшето си образование степен „бакалавър“ в МГУ. Бях удовлетворен
от начина на преподаване и придобитите знания, затова реших да продължа обучението си именно в магистратура „Инженерна безопасност“, повлиян от тогавашната ми работа в минната индустрия. Безопасността и хигиената на работната
среда са основен фактор за живота и здравето на работещите.
Обучението в МГУ ми даде много познания и опит в тази сфера.
Към момента вече имам опит като координатор „Здравословни и безопасни условия на труд“ в една от най-големите компании за преработка на меден концентрат
(6 год.). От една година съм мениджър ЗБУТ в голяма българска фирма от строителната индустрия.
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Катедра „Руднична вентилация и техническа безопасност е създадена през 1 7 г. от сектор „Руднична
вентилация от катедра „Минно дело . През годините
на съществуване на катедрата, заедно с преподавателска дейност, нейните сътрудници са развивали
активна научно-изследователска, научно-приложна и
проектна дейност за нуждите на българската минна
промишленост, строителството и други индустриални области с повишен производствен риск.
ДЕ НОСТ НА КАТЕДРАТА
Дейността на катедрата включва следните направления:
l Обучение ОКС бакалавър, магистър и ОНС доктор
Освен обучението на всички специалности в трите факултета на МГУ на бакалавърско ниво от
2001 2002 учебна година стартира магистърско
обучение по „Инженерна безопасност” в професионално направление „Общо инженерство“, която е акредитирана от НАОА и се администрира и
осигурява методично от академичния състав на
катедра „РВ и ТБ“. Катедрата е акредитирана и за
обучение на докторанти в две направления: „Минна аерология“ и „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника по отрасли “.
l Следдипломна квалификация
Ръководи методически, организира и извършва
следдипломно обучение за повишаване на квалификацията на инженери от практиката по: минноспасително и газоспасително дело безопасност
на труда в откритите и подземни рудници контрол
и анализ на рудничното проветряване оценка на
риска законодателни и управленчески аспекти
на оценката и управлението на минните рискове
оценка на ефективността на вентилационни инсталации. Провежда специализирано обучение по
безопасност на кадри от минния бранш.
ОБУЧИТЕЛНИ РЕСУРСИ
Катедра „РВ и ТБ“ разполага с тематични изследователски и обучителни лаборатории по:
l Безопасност на труда, спасително дело и противопожарна техника
l Пожари и експлозии
l Контрол и анализ на руднични и промишлени вентилационни системи
l Ветровентилация

и над 120 правилници, стандарти и други нормативни актове по безопасност и вентилация от различни
страни.
МАТЕРИАЛНА БАЗА
Материалната база на катедрата е с добро качество,
на съвременно ниво и се поддържа в добро състояние. Разполага се със следната апаратура:
l за контролиране условията на труд - за измерване
съдържанието и разпространението на вредни и
експлозивни газове в атмосферата, за измерване
запрашеност на въздуха, за контрол на микроклимата и др.
l за защита на дишането, за контрол на тази апаратура и оказване на първа помощ
l за контролиране параметрите на вентилационни
системи, за метеорологични измервания и дълговременни анализи
l за изследване на пожарната и взривна опасност
на прахове
l за тариране на измервателни уреди.
ДРУГИ ДЕ НОСТИ НА КАТЕДРА РВ И ТБ
В лабораторията на катедрата се изработва, ремонтира и еталонира тарира измервателна апаратура за
рудничен вентилационен контрол. За осъществяване
на изследователската работа в катедрата се работи
със специализирани лицензирани софтуерни продукти, чрез които се гарантира високото ниво на изследванията. Компютърните програми са в следните
направления: За анализ и проектиране на руднични
вентилационни системи програмите
,
и др. За анализ на производствения травматизъм, оценка на минни рискове програми от серията
.
Осъществени са множество проекти съвместно с
водещите предприятия от минно-добивната и преработваща индустрия. Специалистите от катедрата са
търсени за решаване на конкретни практически задачи и при необходимост от експертно мнение.
ЗА КОНТАКТИ
Катедра „Руднична вентилация и техническа
безопасност“, МГУ “Св. Иван Рилски”
Лабораторен блок, София 1700
2 0 04 1
-
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l Изследователски компютърни класове - със специализиран и уникален софтуер.
Катедрата провежда занятия в четири учебни зали с
по 20 работни места компютърен клас и видеозала.
Тя има собствена библиотека с
0 печатни издания
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БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СТЕПЕНТА НА
ТОПЛИННА ЗА ИТА НА НОВИ МОДЕЛИ О ЛА ДА И
ИЛЕТКИ ПРИ РАЗЛИЧНО ИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ
Гл. ас. д-р Александър Крилчев, е:
Минно- геоложки университет „Св. Иван Рилски”
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NEW SOLUTIONS FOR PROVIDING INDIVIDUAL TEMPERATURE COMFORT IN CONDITIONS
OF OVERHEATING MICROCLIMATE IN MINING INDUSTRY
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РЕЗ МЕ
Проведените пилотни експерименти с предложените
нови средства за топлинна защита на работниците
при подземния добив на полезни изкопаеми охлаждащи жилетки показаха добър охлаждащ и изолиращ ефект за дълъг период от време при повишено
топлинно натоварване на организма. Недостатъците,
обаче, свързани с голямото тегло дадоха основание
да бъде променен модела и да се намали количеството на използвания охлаждащ агент. В статията
е показано провеждането на експерименти, свързани с предложени нови модели жилетки и тяхното
използване в условия близки до такива с прегряващ
микроклимат. Целта е да се определи ефективността
им при различни физически натоварвания при подземния добив на полезни изкопаеми.
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КЛ ЧОВИ ДУМИ подземен добив, микроклиматични условия, топлинна защита, хидрогел, микроклимат
при прегряване

П

ри работа в условия на високо температурно натоварване при подземния добив на полезни изкопаеми в зависимост от тежестта на извършената работа и енергоразхода в човешкия организъм
настъпват физиологични промени. Те са свързани с
разширяване на кръвоносните съдове, засилване на
сърдечната дейност, при което нараства пулсовата
честота, кислородната консумация и белодробната
вентилация. В резултат се получава изменение в дишането, смущения в храносмилателната система, изменения в нервната система и т.н. 1 Освен върху психи-
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ческото и здравословното състояние на работниците
тези промени са пряко свързани и с безопасните условия на труд при различните технологични процеси.
Създаденият дискомфорт може да доведе до възникване на злополуки. За да не се допусне това е необходимо прилагане на различни мероприятия за създаване на температурен комфорт на работните места
в условия на прегряващ микроклимат. Това включва
и прилагане на средства за индивидуална и колективна защита. Най-често използваните средства за
създаване на температурен комфорт са различните
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АЛЕКСАНД Р КРИЛЧЕВ е преподавател в катедра „Руднична вентилация и
техническа безопасност“, МГУ „Св. Иван Рилски“, където последователно е:
асистент от 2001 г, старши асистент от 200 г. и главен асистент от 2007 г.
досега. В периода 2000 – 2001 г. д-р Крилчев е ръководител отдел „Техническа безопасност” в „Минпроект“ АД - София, а по-рано технолог в същото
дружество. Професионалните интереси на д-р Крилчев са насочени към осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в различни области
на индустрията. Има участия в множество проекти, свързани с анализа на
безопасността на труда и предлагане на решения за подобряване на условията на труд както в минно-добивния отрасъл, така и в строителството и енергетиката. Има участие и в разработване на проекти на нормативни документи,
свързани с безопасността на труда при подземния и открит добив на полезни изкопаеми. Интересите са му насочени и към минно-спасителното дело и
свързаните с това изисквания за действия при различни аварийни ситуации.

видове работни облекла за работа
при високи температури и различните видове охлаждащи жилетки. В
миналото в нашите подземни рудници са правени изследвания за
въздействието на работни облекла
от различни материали върху комфорта на работници, извършващи
дейности при високи температури.
Изследвания за въздействието на
охлаждащите жилетки върху работниците не са правени. В настоящия
доклад са представени: методологията и последователността на провеждане на експеримент, свързан с
определяне степента на защита на
нов модел охлаждаща жилетка за
топлинна защита с полимерен хидрогел.
ЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТА
Целта на експеримента е да се определи ефективността на охлаждане на новите модели жилетки и
времето на защитното им действие
при малък разход на охлаждащ
агент при различно физическо натоварване. За постигане на целта
са проведени редица лабораторни
експерименти, като в използваното за целта помещение са имитирани условия, близки до работните с прегряващ микроклимат. По
време на провеждане на опитите
стойностите на параметрите на работната среда са относително стабилни. Температурата на въздуха е
в границите 2
– 0 , относителната влажност – 0 и скоростта
на движение на въздуха - 0,7
.
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ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕ
ЕКСПЕРИМЕНТА

ДАНЕ НА

ползван овлажнител за въздух
модел
0
.

За изследване на охлаждащия
ефект на новите модели жилетки
при различни физически натоварвания, подготовката преминава
през няколко етапа:

По време на провеждане на експеримента постоянно се контролираха температурата и относителната
влажност на въздуха с помощта на
хигрометър
.

1. За имитиране на условия с
прегряващ микроклимат първоначално бе избрано подходящо помещение с възможност
за контрол и управление на
скоростта на вентилационният
поток. За достигане на температурата на въздуха до стойности, отговарящи на повишеното температурно натоварване
2
– 0 бе използван топлинен източник с мощност 1 00
.

2. Избор на лица за участие в експеримента. Целта е да се изберат лица в добро физическо и
психическо състояние с различно тегло и различна степен на
тренираност.

За поддържане на постоянна
влажност в помещението бе из-

иг. 1. Топлинен и то ник с
1500

ощност

. За осигуряване на физическото
натоварване на лицата, участващи в експеримента, е използван велоергометър на фирма
. С помощта
на него са имитирани условия,
отговарящи на нормите за леко
10
- 17
, средно 17
0
и тежко натоварване

иг. 2. Овла нител а в
одел 650

д

ir- S i
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иг. 3.
490

игро ет р

X

одел

иг. 4. Велоерго ет р осиг ряващ
и еското натоварване на лицата

0 - 2
, в условия, характерни за различни
работни среди при подземния добив на полезни
изкопаеми. Основното предимство на този уред е
осигуряването за контрол и запис на параметрите,
свързани с натоварването, енергоразхода и пулсовата честота на лицето, ползващо уреда.
4. За изследване на топлинното натоварване на лицата, участващи в експеримента в условия, близки
до тези при работа са използвани работни облекла, характерни за работа в условия с повишени
температури. Те включват работни панталони,
куртка и памучна тениска.
. За изследване степента на топлинна защита при
различни физически натоварвания са използвани
подобрени и олекотени модели на използваните
при първия експеримент охлаждащи жилетки.
. За измерване на повърхностната температура на
човешкото тяло с цел изследване промяната на
терморегулацията на човека при различни физически натоварвания е използван инфрачервен
термометър на фирма „
” модел 7
.
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПРОВЕ
НА ЕКСПЕРИМЕНТА

и-

иг. 5. Ин ра ервен тер о ет р L
одел 576

Получените данни са записани в предварително
подготвени карнети.
2. Първият етап без охлаждащи жилетки на експеримента включва различно физическо натоварване на всяко лице с помощта на велоергометър
.
Този етап е разделен на три фази:
П р
- първоначалното натоварване на всеки
работник предварително е определено на 1 0 , като
стойността му отговаря на извършване на лека работа при различни дейности, свързани с добива на полезни изкопаеми. Времето на натоварване предварително е определено на 0
. След спиране на опита
отново са измерени температурите на предварително определените места по човешкото тяло дадени в
точка 1 , пулса и кръвното налягане.

ДАНЕ

При изследването на ефективността на новите модели защитни жилетки, експериментът е проведен на
два етапа при следната последователност:
1. Преди започване на експеримента с помощта на
инфрачервения термометър, последователно на
всяко от лицата е измерена температурата в десет
точки по цялото тяло - чело, врат, рамене, гърди,
корем, гръб, кръст, ръце, колене, китки. Целта е да
се установи температурата на всеки човек, която
е пряко свързана с топлоусещането му и зависи от
температурата на околната среда и физическото
му натоварване. Освен това са измерени кръвното налягане и пулса за да се определи физическото му състояние.
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иг. 6. Прове дане на експери ент с ра ли но
натоварване е о ла дащи илетки
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иг. 7. Прове дане на експери ента с предлаганите нови ащитни средства

В ор
- натоварването се увеличава като определената стойност - 2 0
отговаря на извършване на умерената работа. Отново
времетраенето на натоварването е
за период от 0
., като след спиране на опита се повтарят измерванията от първа фаза.
Тре
- натоварването се увеличава като определената стойност 70
отговаря на извършване на
тежка работа. Времетраенето на
натоварването отново е за период
от 0
, като след спиране на опита се повтарят същите измервания
от другите две фази. Получените
резултати се записват в подготвени карнети.

ползване на охлаждащите жилетки.
По този начин ще може да се определи ефективността на предлаганите нови защитни средства.
В тази връзка в графиката на
е показано изменението на средната кожна температура при различните натоварвания без използване
на жилетки крива 1 и с използване на такива крива 2 . Резултатите показват, че с увеличаване
на физическото натоварване при

опита без жилетка температурата
на тялото леко се снижава, което е
резултат от терморегулацията при
човека. При вдигане на стойностите на натоварване, отговарящи на
извършване на умерена работа,
температурата на тялото рязко се
покачва, което показва възникване
на топлинен дисбаланс в организма. При това, терморегулацията
не може да преодолее прегряването на тялото, възниква топлинен
дискомфорт. От графиката е видно,
че при използване на охлаждаща
жилетка при висок енергоразход от
средно до тежко натоварване се забелязва намаляване на телесната
температура, което е сигурен признак за наличие на топлинен баланс
в организма, или тялото се намира
в състояние на топлинен комфорт.
нергоразходът Е при различните
натоварвания може да бъде изчислен по следната формула:
Е
където W0
ване.

2 ,17

14, 2 W0,

физическото натовар-

Освен промяната на температурата
на тялото и артериалното налягане
при различните физически натоварвания се променя и пулсовата честота. Показаната графика на един
от участниците в експеримента
нагледно представя това
изменение. Видимо е, че след
20
от началото на опита, при

. При втория етап на експеримента се използват новите коригирани модели на охлаждащите
жилетки
. тапът отново
е разделен на фази, като всяка
от тях се изпълнява при същите условия, както и при първия
етап.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТА
Получените резултати дават възможност да се направи оценка на
промяната на контролираните показатели повърхностна температура, пулс, артериално налягане при
различни натоварвания с и без из-
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иг. 8. И енение на ко ната те перат ра при ра ли ни натоварвания W: крива 1 е и пол ване на илетка крива 2 - с и пол ване на илетка
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работната среда, така и осигуряване на комфортни условия на труд
при работа в условия на прегряващ
или преохлаждащ микроклимат.
Наред с прилаганите технологични
и организационни мероприятия за
постигане на комфортни условия
се използват и средства за индивидуална и колективна защита. Те
правят възможна защитата на работниците в условия, в които други мероприятия са неприложими.
Такива именно са и предлаганите
охлаждащи жилетки, чиято цел е
да осигурят индивидуален топлинен комфорт в условия на високо
температурно натоварване при извършване на различни дейности.
иг. 9. И

енение на п лсовата естота при ра ли ните

висок енергоразход, пулсовата честота на човека при използване на
охлаждаща жилетка е по-ниска в
сравнение с честотата, при която
не се използва такава. Когато пулсът е висок, работата на сърцето е
затруднена и то не може да изпомпва достатъчно кръв към тялото,
вследствие на което организмът
страда от липса на кислород и се
проявяват симптомите на тахикардия. Това, от своя страна, оказва
влияние както върху здравословното и психическо състояние на
хората, работещи в условия на повишена температура на околната
среда, така и върху безопасността
при работа
ИЗВОДИ
l От графиките и получените резултати ясно се виждат две основни предимства на предлаганите за употреба при високи
температури жилетки:
l Пулсът на всеки един от хората,
участващи в експеримента, се
покачва едновременно с повишаване на натоварването когато не е използвана жилетка. При
опитите с охлаждаща жилетка,
обаче, пулсът е по-нисък и това
е най-изразено при натоварване
от 70 , което отговаря на тежък физически труд в условия
на прегряващ микроклимат. Въпреки това, че тримата участни-

и и ески натоварвания

ци са с различни физически данни и възможности при всеки от
тях този показател е с по- ниска
стойност, отколкото в случаите,
в които не се използват тези защитни средства. Това по същество доказва ефективността на
предлаганите средства за лична
защита в прегряващ микроклимат.
l Измерените температури в отделните точки на човешкия
организъм при използване на
охлаждаща жилетка са по- ниски от тези, при които не се използва. Това доказва високата
ефективност на предлаганите
средства за топлинна защита
при високи температури, а именно- намаляване на температурата на тялото чрез охлаждане.
Кристалите в жилетката абсорбират вода, изпарението на която охлажда тялото. Възможно
е жилетката да се постави във
фризер след насищане с вода,
но за не повече от до 10
.
Така охлаждащото действие се
запазва за по-късна употреба.
ЗАКЛ ЧЕНИЕ
Основната задача на всеки работодател на минно дружество е да
осигури здравословни и безопасни
условия на труд на всеки свой работник. Това включва както защита
от различните вредни фактори на

Получените резултати от експерименталните изследвания в лабораторни условия доказват силния
ефект от разработването на този
вид защита на тялото. Това от друга страна е добра предпоставка за
внедряването и използването им
както в руднични условия, така и в
други производства от промишлеността с високи температури.
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ГЕОДЕЗИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ПРЕМЕСТВАНИЯ
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РЕЗ МЕ
В последните години след спиране на минните дейности през 2000 г. на територията на град Перник
възникнаха извънредни ситуации, които са пряко
свързани с миннодобивната дейност, извършвана в
Пернишкия въгледобивен басейн. Целта на проекта
е да се изпълнят предпроектни проучвания и анализи на реперната мрежа за геодезични и маркшайдерски наблюдения за движението и деформациите на
земната повърхност, минния масив и най-застрашените обекти на повърхността с цел организиране на
специализиран мониторинг като превантивна мярка
с цел опазване на обекти и съоръжения от вредното
влияние на проведените минни работи и последствията от спиране на експлоатацията им.
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КЛ ЧОВИ ДУМИ мониторинг на деформации и движения прецизни геодезически измервания – методи
и инструменти

ернишкият въгледобивен басейн е най-старият в България – експлоатацията му започва на
2
17.0 .1 1 г. Разположен е на площ 2 0
.
Подземните минни изработки се простират на площ
2
около 4
.

,

-

-

ОБЕКТ НА ИНТЕРЕС
Дълбочината на залагане на въглищните пластове е
сравнително малка – 10 - 1 0 . В следствие на експлоатацията по подземен добив под голяма част от

Доклад и несен на XVI е д народна кон еренция по открит и подводен до ив на поле ни и копае и органи ирана от НТС
по инно дело геология и етал ргия 6-10 септе ври 2021 г. к. к. Св. Св. Константин и Елена Варна

ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ

3-4/2022

47

ГЕОДЕЗИЯ

Д Р ИН
ИВАН КАЛЧЕВ е завършил средното си образование по специалността „Геодезия, фотограметрия и картография“ през 1
г. в Строителния техникум „ ристо Ботев“ - София. През 1
г. завършва същата специалност в Университет по архитектура, строителство и геодезия УАСГ .
През 2002 г. защитава пред Висша атестационна комисия ВАК към Министерски съвет на Р.България дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по обща, висша и приложна геодезия на тема
„Моделиране и мониторинг на инженерна инфраструктура в промишлени
предприятия чрез географска информационна система“. От 1
до 2007 г.
заема длъжността ръководител група „Геодезия и кадастър“ в А Ц „Козлодуй“, където внедрява съвременни геодезически и информационни технологии в областта на прецизните геодезически измервания за мониторинг
на значими обекти и ГИС за надземната, наземна и подземна инженерна
инфраструктура. От 2007 г. ръководи екипа на „Г О ПЛЮС“ ООД, като участва в проектирането и изпълнението на дейности за мониторинг на премествания и деформации на значими обекти в енергетиката и
добивната промишленост като А Ц „Белене“, Н РАО „Радиана“, Т Ц „Марица Изток“ 2, хвостохранилище
„ лшица“, райони на гр. Перник в обхвата на Мини Перник в ликвидация. От 2012 г. стартира прилагането
на безпилотни летателни системи за въздушна фотограметрия, с което се явява един от пионерите във
внедряването на тази технология в практиката на геодезистите в България. В периода 2007-2014 г. е избиран за зам.-председател, а от 2014 г. три мандата заема изборната длъжност председател на Съюза на
геодезистите и земеустроителите в България към едерация на научно-техническите съюзи.

жилищните квартали и изградената инженерна инфраструктура на град Перник съществуват големи
иззетите подземни пространства и галерии.
В последните години след спиране на минните дейности през 2000 г. на територията на гр. Перник
възникнаха извънредни ситуации, които са пряко
свързани с миннодобивната дейност, извършвана в
Пернишкия въгледобивен басейн. Рисковите и аварийни ситуации потенциално засягат всички видове
инженерни съоръжения на земната повърхност на
територията на гр. Перник сгради, улици, пътища, жп
линии, мостове, стадиони, други съоръжения , както и
елементите на подземната инженерна инфраструктура водопроводи, газопроводи, канализация, кабелни
трасета и др. . Появата на рисковите и аварийни ситуации се обуславя от два основни взаимосвързани
фактора:
l На дълбочина от 2 до около 0 - 0
под
земната повърхност в района на гр. Перник съществуват множество стари минни изработки и
иззети пространства, останали от изоставените
и ликвидирани подземни въгледобивни рудници.
Освен тези подземни минни изработки съществуват отработени и изоставени полета участъци от
открития въгледобив в Пернишкия басейн, които
от своя страна допълнително усложняват геомеханичната и хидроложка обстановка в района.
l Прекратен е водоотлива в подземните минни изработки, а същевременно се повишават количествата на валежите от пролетта на 200 г. насам.
Вследствие се наводняват минните подземни
изработки и котловани на откритите участъци и
водонасищат иззети пространства, обрушовки и
насипища. Водата се просмуква през водопроводящите пукнатини, преминаващи през почвения
слой и над въглищния скален масив.
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ПРОЕКТ ЗА ГЕОДЕЗИЧЕН МОНИТОРИНГ НА
ПРЕМЕСТВАНИЯ И ДЕ ОРМА ИИ
Целта на проекта е да се изпълнят предпроектни
проучвания и анализи и да се предложат проектни
решения за доразвиване на реперната мрежа за геодезични и маркшайдерски наблюдения за движението и деформациите на земната повърхност, минния
масив и най-застрашените обекти на повърхността с
цел организиране на специализиран мониторинг като
превантивна мярка с цел опазване на обекти и съоръжения от вредното влияние на проведените минни
работи и последствията от спиране на експлоатацията им. Въз основа на предварителни проучвания
са дефинирани границите и обхвата на териториите,
предмет на проекта – около 21
, включващи 7 жилищни квартала в центъра на гр. Перник.
Проектът дефинира обектите, които са предмет на
защита от неблагоприятни влияния на подземните
минни работи. Всички обекти, за които са получени
официални сигнали от граждани, обекти от социална значимост болница, училища, детски градини ,
сгради и конструкции, намиращи се над „кръстове“ на
минни галерии, като потенциално най-опасни места
от срутвания и деформационни процеси, сгради, намиращи се в близост до границите на иззети полета
на въглищни пластове, профилни линии по улици като
инфраструктурни обекти, са включени в обхвата на
проекта за мониторинг. При подбор на сградите за
мониторинг са отчетени техните основни характеристики, като конфигурация спрямо изработките, етажност, заета площ, конструкция, фундиране и актуално
състояние, като са подбрани само сгради с масивна
конструкция,
.
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иг. 1. Определяне и категори иране на о ектите подле ащи на опа ване от вредното влияние на под е ните инни и ра отки

Дефинираните групи от обекти и съоръжения са категоризирани в съответствие с „Инструкция за опазване на обектите и съоръженията от вредното влияние
на подземните минни работи във въглищните басейни” от 1
г.,
:
Използвани са основно три типа геодезически знаци
за стабилизиране на точките от пространствената
геодезическа мрежа за мониторинг – дълбочинни
нивелачни репери, стенни нивелачни репери и комбинирани земни марки за хоризонтални и вертикални
измервания. Местата на геодезическите знаци са определени въз основа на съществуващата информация от плановете за подземните минни изработки и
галерии и кадастралната карта на града. Изградената
геодезическа мрежа включва
2 комбинирани марки, 70 контролирани стенни репери и 27 дълбочинни
нивелачни репера.

Методологията и технологията за реализиране на
прецизните геодезически измервания са добре известни. За осигуряване на необходимата точност на
наблюдаваните вертикални премествания и деформации се определят абсолютни надморски височини
на контролираните нивелачни репери чрез прецизна
геометрична нивелация клас със средна квадратна
грешка 0,70
на 1
двойно пронивелирано разстояние. Нивелацията се извършва чрез високоточни
дигитални нивелири в комплект с инварни нивелачни
лати.
оризонталните премествания и деформации на
обектите над подземните минни изработки и галерии
в този проект се изчисляват от измерените координати на контролираните точки, определени чрез комбинация от
и тригонометрични методи. Точността
на определяне на базите между всеки две от измерва-

Допустими максимални деформации
№ по
ред

Категория

1

I

2

4

Наклон i,
mm/m

Кривина K,
mm/m2

Радиус на
кривина
R,

Хоризонтални
деформации ,
mm/m

Петета ни и по-високи или ни и об ествени сгради

4

0,2

5000

2

II

Детски ясли и градини, независимо от броя на ета ите с дъл ина до 50
Мостове на п линии с дъл ина до 20
-, 4-ета ни об ествени и или ни сгради с дъл ина над 40

8

0,4

2500

III

Едноета ни сгради с дъл ина над 20
об ествени сгради с дъл ина до 40
дъл ина над 40
п линия

Двуета ни или ни и
Едноета ни складове с

12

0,6

1700

6

IV

Едноета ни сгради с дъл ина до 20
та на проекта

сички пъти а в об ва-

20

0,8

-

10

Об о описание на опазваните съоръ ения и обекти

Та л. 1. Категори иране на о ектите и с ор
де ор ационните пара етри
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ните точки, върху които са монтирани
приемници, е в границите на mS 2, . глово-линейните
измервания се реализират по тристативния метод с
електронни тотални станции със средна квадратна
грешка на измерените ъгли
2“ и на измерените
дължини mS
22
.

0 в комплект двойки инварни баркодови лати.
Използван е методът
– Назад-Напред-Напред-Назад за измерване на превишенията за всяка станция на инструмента в нивелачните ходове. Всички превишения между реперите са
измерени в две посоки отиване и връщане .

Периодичността на кампаниите за извършване на
геодезическите измервания е
месеца, като са
предвидени допълнителни кампании в случай на
настъпване на извънредни събития, като земетръс,
наводнение или поява на видими нарушения на конструкциите. За период от последните 12 години на
организирани наблюдения не са извършвани такива
извънредни кампании, въпреки настъпилото сериозно земетресение в района на гр. Перник през 2012 г.

Общата дължина на двойно пронивелираните нивелачни ходове в мрежата е 4 2
. Броят на двойно
определените превишения е 111 общо 22 0 измерени превишения , а броят на включените нивелачни
репери изходни и контролирани е
,
.

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ
Последната 1 -та кампания на геодезически измервания за мониторинг на премествания и деформации
е реализирана през май-юни 201 г. Представяме обобщени резултати от тези измервания.
Пре

еоме р

е

Прецизната геометрична нивелация е извършена с високоточни дигитални нивелири
00 и

иг. 2:

50

раг ент от с е ата на

ре ата а преци ни нивела ни и

е
За привързване на мрежата от контролирани точки
за геодезически измервания на хоризонтални премествания и деформации с изходни точки от държавната геодезична мрежа се извършват прецизни
измервания. Те се реализират с професионални геодезически
приемници
0
броя ,
4 броя и
1
00 броя в комплект със стандартни принадлежности за монтиране на антените на дървени триноги
и центриране върху точките чрез оптически отвеси.
Общият брой на точките, чиито координати се определят чрез
измервания, е 14 . Общият брой на
определените пространствени вектори в мрежата

ервания
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иг. 3.

раг ент от с е ата на преци на полигоно етри на и NSS

ре а

е 4
1 0 координатни разлики . Поради големия
брой едновременно използвани
приемници са
определени пространствени вектори не само между
референтните базови станции и ново определяните
точки, но и между голям брой подвижни приемници
в нови точки.

нати са определени чрез полигонометрия, е 00. За
изчисленията се използват като изходни
точки,
определени чрез
измервания. Общият брой на
ъглово-линейните измервания, използвани в изравнението на мрежата, е 17 за всяко ,
..

Пре
мер

ОБРАБОТКА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ

о

о оме р

о о

е

Поради факта, че голяма част от контролираните
точки за мониторинг на хоризонтални премествания
и деформации са разположени в градска среда, където условията за
измервания не са подходящи, в тези райони на плановата геодезична мрежа се
изпълняват допълнителни геодезически измервания
с конвенционална технология. Това решение е обосновано от основната цел да се получават надеждни
крайни резултати за координатите на контролираните точки, които са поставени на специфични места
спрямо съществуващите подземни галерии. Местата на контролираните точки са фиксирани спрямо
наблюдаваните обекти и не може да се преместват
заради ограничения на използваната технология на
измерване.
Измерванията се извършват с прецизни тотални
станции
1 10 ъглова точност
, дължинна
точност
2
със стандартни принадлежности за монтиране на инструмента и отражателните
призми върху дървени триноги и центриране с оптически отвеси. Общият брой на точките, чиито коорди-
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О р

о
е

мер

о

ре

еоме р

Обработката на измерванията с дигитални нивелири
се изпълнява в специализиран софтуер
– собствена разработка на нашия екип, разработен
специално за целите на големи геодезически мрежи,
какъвто е случая с Мини Перник. Извършена е предварителна обработка на измерените превишения и
разстояния в нивелачната мрежа чрез определяне
на несъвпадения в затворени и включени нивелачни
ходове. Изчислените стойности на измерените превишения са подложени на строго параметрично изравнени по метода на най-малките квадрати МНМК .
Резултатите от изравнението показват, че най-голямата стойност на средна квадратна грешка в изравнените коти е 0,
. Средната квадратна грешка
за измерване с тежест единица за цялата мрежа е
Ме 0,
, което кореспондира с априорната стойност на средната квадратна грешка на измерванията
с използваните инструменти 0,4
.
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О р

о

мер

Обработката на
измервания се изпълнява в
среда на специализирания софтуер
.
Всички пространствени вектори между измерваните
точки са определени от
измерванията. При тези
изчисления са определени средни квадратни грешки
на координатните разлики X, Y, Z, формиращи всеки вектор, въз основа на многократните измервания.
Максималната стойност на тези грешки за изравнените координати е ,
.
О р

о

о о

е

е

мер

Обработката на ъглово-линейните измервания се
изпълнява в среда на специализиран софтуер
. Предварителната оценка на точността на измерените ъгли и дължини се извършва по затворени
фигури. Измерените стойности на ъглите и дължините се подлагат на строго параметрично изравнение
по МНМК. Резултатите от това изравнение показват,
че максималната стойност на средните квадратни
грешки на изравнените координати е ms 7,
.
Средната квадратна грешка на измерване с тежест
единица за цялата мрежа е Ме
,7СС, което кореспондира с априорната точност на използваните тотални
станции.
Ср
ео е

е е
ес

мер

ре

ео

м

е

Всички резултати от изпълнените кампании геодезически измервания са събрани в специализирана база
данни, създадена за проекта в среда на географска
информационна система ГИС . В тази среда се извършват допълнителни сравнителни анализи за установяване на настъпилите премествания и деформации.
А

е

ер
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За целите на сравнителния анализ на данните от
проведените кампании геодезически измервания от
определените надморски височини на нивелачните
контролирани репери при всеки цикъл се изчисляват

иг. 4. Гра ики на лине ните и

вертикални премествания. Абсолютните вертикални премествания се изчисляват за периода от датата на нулевото измерване до датата на последната
кампания, а относителните вертикални премествания се изчисляват за периода между предходната и
последната кампания. Определят се също годишни
премествания и скорости на премествания за всяка
контролирана точка.
Настъпилите вертикални премествания се представят и в графичен вид чрез ходограми във времето на
линейните изменения на надморските височини на
контролираните точки, групирани по профилни линии
и обекти, като се показват и предвиждания за тяхното развитие на базата на регресионен анализ,
.
От проведените анализи е видно, че за повечето контролирани репери стойностите на наблюдаваните
вертикални премествания са сравнително по-големи
от точността на метода за определяне на надморските височини. Това дава основание да се формира
заключение с висока степен на достоверност, че са
налични реални вертикални премествания в контролираните репери и обекти.
Вертикалните деформации се изчисляват въз основа
на установените вертикални премествания. Резултатите се представят в табличен вид, в които се показват основните деформационни параметри съгласно
„Инструкция за защита на съоръженията и конструкциите от вредното влияние на подземните минни работи във въглищните басейни“, издадена от Министерство на енергетиката, София 1
г. – наклонът
, кривина
и радиус на кривината
за приложени случаи на обекти върху сгради и
линейни обекти - пътища и железопътни линии .
А
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Стойностите на изчислените координатни разлики
X, Y за периода между началната и последната
кампания геодезически измервания, се представят в
таблична форма. От тези координатни разлики се изчисляват елементите на векторите на хоризонтални

енения в в вре ето на вертикални пре ествания по про илна линия и по о екти
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премествания – дължини S и посочни ъгли , както
и скорост на развитие на хоризонталните премествания. Стойностите на хоризонталните деформации
, изчислени съгласно Инструкцията, също се
представят в таблиците.
За илюстриране на сравнителните анализи на резултатите от геодезическите измервания се изработва
комбинирана схема, съдържаща:
l Местоположение на елементите от инженерната
инфраструктура на земната повърхност върху кадастралната карта на гр. Перник
l Местоположение на подземните минни изработки,
галерии и полета
l Местоположение на реперите и геодезическите
точки
l Изчислените хоризонтални и вертикални премествания в контролираните точки.
оризонталните премествания се представят графично чрез траектории на преместванията, като се
прилага цветова схема в зависимост от периода на
настъпването им между отделните кампании на измервания. Използва се също цветова скала за представяне на вертикалните премествания, като в зависимост от стойностите им се формират групи репери,
оцветени в различни цветове. Пример на такава комбинирана схема е даден на
.

ИЗВОДИ И ПРЕПОР КИ
За всяка кампания измервания се извършва детайлен анализ на констатираните премествания, деформации и тенденции в промените им, отчитайки местоположението на контролираните точки, началния
момент на наблюденията, типа на наблюдаваните
обекти и други фактори.
Констатирана е връзка между величината на вертикалните и хоризонталните премествания, като в
участъци с по-значително действително слягане се
откриват и по-високи стойности на хоризонталните
премествания. Налице е ясна тенденция посоките на
векторите на хоризонтални премествания да следват
посоките на наклона на терена и подземните слоеве,
което потвърждава коректността на наблюдаваните
хоризонтални движения. Особено ясна е тенденцията
на хоризонтални премествания на точките от железопътната линия – векторите имат посоки, перпендикулярни на оста на линията, в зависимост от положението на точките спрямо оста в противоположни
посоки към падането на насипа. Трябва да се отбележи периодичността на диаметралната промяна на
посоката на векторите на хоризонталните премествания с по-значими стойности, като траекторията показва сезонни вариации на контролираните точки
около първоначалното положение, които съвпадат с
колебанията на вертикалните премествания. В резултат на данните от геодезическите изследвания и установените премествания и деформации, действащи
в участъци от железопътната структура, съответната
административно отговорна институция взе решение
да проектира и изпълни укрепване за защита на конструкцията на този важен инфраструктурен обект.
Разработената база данни с ГИС, със събрана актуална геодезическа информация за протичането на
деформационните процеси, ще бъде полезен инструмент за по-нататъшното проектиране на мерки за укрепване и защита на жилищни райони на гр. Перник.
Изпълнявайки най-големия проект за геодезически
измервания и изследвания на опасни техногенни геодинамични процеси в България за последните 12 години, екипът изпълняващ проекта, придоби и доразви
професионалната си квалификация и разшири практическия и теоретичния опит в тази много специализирана област на геодезическата наука и практика.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТА

иг. 5. раг ент от ко инирана с е а а гра и но представяне на про ените в в вертикалните и ори онтални
пре ествания
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През април 2021 г. беше възложено проектирането
на следващия етап от развитието на проекта за оптимизиране на пространствената реперна мрежа и
провеждане на геодезичен мониторинг на движенията и деформациите на най-застрашените обекти на
повърхността от прекратените подземни минни дейности към „Мини-Перник“ АД л . Към традиционните
геодезически измервания проекта предвижда добавяне на пиезометрични измервания за наблюдения
на нивата на подпочвените води в масива на наблюдавания район. Освен това в проекта е добавена нова
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технология за мониторинг на промени в земната повърхност и обектите на инженерната инфраструктура
вследствие на минни изработки в района на гр. Перник - спътникова диференциална радарна интерферометрия.
Радарната интерферометрия с изкуствена антена и по
точно Диференциалната интерферометрия –
,
намират все по-масово приложение при установяване
с висока точност порядък на
, на деформации и
промени на земната повърхност. За целта от сензор –
датчик разположен на спътник се излъчва радиосигнал, който достига земната повърхност, отразява се
от нея, връща се обратно до датчика на спътника и
се регистрира. При това чрез измерване на времето
за двойното преминаване на разстоянието сензор –
земна повърхност – сензор от радиовълните или
величини свързани с него фази на вълните и известната скорост на разпространение на вълните се
определят разстоянията от сензора до точки от земната повърхност. Спътниците преминават над един и
същи земен район през определен период от време
например 11 дни и по този начин се получават серия от сканирания на една и съща част от земната
повърхност. При всяко сканиране прецизно се определя местоположението на огромно множество точки от земната повърхност като се използва принципа
на интерферометрията на вълните, а от тук и на изменението в положението на тези точки.
Методът на диференциална интерферометрия на РСА
се основава на обработката на две РСА изображения регистрирани върху на една и съща част
от повърхността на Земята получени в различни от
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моменти време. При метода на интерферометрия с
повторно преминаване на носителя откриването и количественото определяне на земните премествания
настъпили между двете дати на получаване на данните може да се постигне чрез тяхната диференциална
обработка. В резултат на тази обработка се получава
изображение наречено диференциална интерферограма растерно интерферометрично изображение ,
съответстващо на земните премествания в хоризонтална и вертикална равнини, което е настъпило
между регистрирането на данните и пространствена
разделителна способност ПРС , която варира в зависимост от режима на работа на РСА. Например, за
-1 основния режим е с ПРС 1 х1
, а ПРС при
- може да бъде 1 х 1 или дори 0,2 х.2
.
Изместването се изчислява чрез диференциране на
фазовия компонент на двете основни
изображения след премахване на топографския ефект,
.
дистанционен метод, който допълва прилаганите към момента „традиционни“ геодезически методи за мониторинг на премествания и деформации.
Същественото предимство на дистанционния метод
се състои във факта, че чрез него се осигурява възможността да се регистрират промени на земната повърхност на големи или трудно достъпни зони, дава
много по-голяма представителност на настъпилите
деформационни процеси в териториално площно отношение в сравнение с дискретните измервания при
преките геодезически методи. По този начин се дава
възможност за по-обхватен анализ на изследваните
територии и насочване на усилията към потенциално
по-застрашени обекти от инженерната инфраструктура и райони на земния масив.
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АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА НАБЛ ДЕНИЕ
НА ДЕ ОРМА ИОННИ ПРО ЕСИ В ИН ЕНЕРНИ
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РЕЗ МЕ
В докладът се разглеждат възможностите на съвременните към този момент технически средства за
осъществяване на непрекъснат мониторинг върху
деформациионните процеси в инженерни съоръжения, свлачища и хвостохранилища, чрез използване
на комбинация от периодични геодезически измервания, наблюдение в реално време и приложен софтуер. Предлага се схема за комбинирано използване на тези средства, чрез прилагането на прецизни
измервателни технологии, в т.ч.: роботизирани тотални станции, ГНСС, електронни наклономери и
специализирани датчици. Реализацията е базирана
върху съществуващия световен опит в тази област
и програмна система на автора, която позволява обработка, съхранение и визуализация на резултатите
от деформационни процеси, при периодични геодезически измервания. Разгледани са възможностите за
включване на допълнителни модули за управление
на геодезически инструменти, позволяващи наблюдение на позицията на съоръжението или отделни
негови сегменти в реално време.
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АНТОНИО АНГЕЛОВ завършва висшето си образование в Университета по
архитектура, строителство и геодезия, като магистър-инженер в специалността „Ге дезия, картография и кадастър”. През 200 г. успешно защитава
дисертация към УАСГ - ВАК в областта на изследването на деформации на
язовирни стени и му е присъдена научната и образователна степен „доктор”. От 2012 г. е главен асистент, а от юни 2017 г. - доцент към катедра
„Приложна геодезия” при Геодезическия факултет на УАСГ. През юни 2020 г.
е избран за ръководител катедра „Приложна геодезия”.
Към момента води курс лекции по „Инженерна геодезия” на студентите
от специалност „Геодезия” и „Транспортно строителство“ в УАСГ, както и
дисциплината „Прецизни инженерни геодезически работи” за специалност
„Геодезия”.
Работи в областта на приложната геодезия, инвестиционното проектиране, кадастъра, изследване на деформации. Научните интереси и публикации са в областта на изследване на деформации на инженерни
съоръжения автоматизирани системи за следене на деформации прецизни инженерно-геодезически
дейности в проектирането и строителството.

В ВЕДЕНИЕ
Изследването на деформационните процеси в инженерните съоръжения, както е известно, се осъществява чрез периодично наблюдение на поведението
на определен брой контролни точки, разположени на
подходящо подбрани места. Практическата реализация на тези наблюдения се извършва най-често посредством прецизни геодезически измервания.
Обикновено, същността на геодезическите работи се
състои в това, да се определи пространственото преместване на определен брой контролни точки, разположени по съоръжението, по отношение на тяхната
първоначална позиция в предварително установена
координатна система.
Сравнението на резултатите от отделните измервания позволява да се изведе, в подходяща числена и
графична форма: големината, посоката и скоростта на
настъпилите деформации.
При определени технически съоръжения е особено важно проектната им позиция да не се променя
чувствително във всеки един момент от тяхната експлоатация. Такива съоръжения се явяват и всички
видове подпорни стени на язовири и хвостохранилища, при които всяко по–съществено отклонение
може да доведе до опасни конструктивни изменения
с понякога и катастрофални последици.
Този факт, предполага необходимост от наблюдение
на подобен тип съоръжения и в реално време, с оглед
осигуряването на възможност за навременна реакция на техническият персонал. Извършват се и други
специални измервания, като: наблюдение на физическата структура на съоръжението, метеорологични
измервания, почвени анализи и други.
За тази цел е необходимо да бъде направена правилна оценка на точността на отделните методи и анализ
на възможностите за практическо им приложение.
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В докладът ще бъде обърнато по-специално внимание на съвременните методи, приложими при изследване на деформации на хвостохранилища и свлачищни процеси .
Обръща се внимание и на възможностите за комплексно решение на тази задача, чрез прилагане
на наблюдателна система - съвкупност от сензори
(геодезически инструменти, ГНСС, специализирани сензори , модули за трансфер и обработка на данните,
релационна база данни и модули за визуализация.
ОБОСНОВКА НА ТОЧНОСТТА И ПЕРИОДИЧНОСТ
НА ИЗМЕРВАНИЯТА
В специализираната литературата са развити няколко различни подхода за определяне точността, с
които следва да се извършват геодезическите измервания при изследване на деформации. дин от подходите
е да се използва критерият на минималната
деформация dmin , която може да се регистрира със
стойност по-голяма от средната квадратна грешка на
измерванията.
В друг от широко разпространените подходи се използва критичната за изследваното съоръжение деформация 7 , максимално допустима стойност при
която съоръжението може да се експлоатира. Първата група методи се характеризира със затихване
на деформациите, а втората с критични стойности,
които рядко се проявяват в експлоатацията на съоръжението.
Практически подход за обосновка на точността
може да се предложи, чрез представяне на очакваните деформации, под формата на строителен допуск
.
d

dкр m

d

dmin
2

кр

d
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При равноточни измервания и тъй като деформациите в изследваната точка k се явяват разлики в преместванията между текущия i и началния цикъл 0, т.е.
d dik - dk0, следва:
m

d

2

2.

където md е средната квадратна грешка в отделното
измерване, от 2.2 и 2. следва
md

2 2

кр
2 2

2.4

където
е нормиращ коефициент, който зависи
от приетата доверителна вероятност р
при
p
,7 и
2 при p
4,
.
Получената по-горе формула е в сила както за вертикални Н , така и за хоризонтални деформации Q .
Например, при стойност за
2 се получава
mH 0,1 Hкр, а за
имаме mH 0,12 Hкр , което е
доста близо до приетите в земната механика зависимости
:
mH

0,1 Hкр ; mV

0,1V

2.

Тъй като по 2. обикновено се получават големи
стойности за средната квадратна грешка mH поради големите стойности за Hкр , а при използване на
H се получават практически недостижими малки
стойности, за mH е препоръчително да се използва
стойността на относителната деформация между два
съседни цикъл на измерване.
Тъй като за първия цикъл от измервания не е известна тази стойност, може да се използва една средна
стойност Hср за период
, за който е предвидено в
проекта, че е възможно да се прояви. При определяне
на деформациите на технически съоръжения от земно-насипен тип, чрез използване на геометрична нивелация, в съществуващите нормативни документи
10, 11 е прието, че критичните деформации са от
порядъка на 10
за различните типове конструкции.
Като се допусне предпоставката, че в процеса на
строителство на стената на хвостохранилището –
обикновено земно-насипна 1 годин се регистрират около 0 - 0 от деформациите и в този период
измерванията следва да се извършват на всеки
месеца, следва че е необходимо да се реализират
около 4 цикъла измервания с Hср 20 - 2
.
В този случай по 2.4 се получават следните стойности за средните квадратни грешки СКГ на реперите:
mH

-

при

mH

2-

при

2 и
2.

Същата предпоставка би следвало да се използва и
при обосновката на точността на плановите координати на наблюдаваните точки, разположени по стената на съоръженията. Като тук обикновено изискваната точност е с до един порядък по-ниска.
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естотата на извършване на измерванията е
най-трудно да се определи в първите няколко цикъла, които обикновено са в процеса на строителство. В
този период, характерът на деформациите все още не
е известен, а освен това както беше споменато, тогава се реализират около 0 - 0 от тяхната стойност.
В този период е нормално честотата на измервания
да е по-висока, а в процеса на експлоатация, когато
деформациите затихват, да е по-ниска. Най-често
периодичността на измерванията се извежда на основание предварително прогнозиране на деформациите, чрез спазване на принципът за съответствие
на честотата на измерванията с интензивността на
деформационния процес , , 7, 10 .
С ВРЕМЕННИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МЕТОДИ С В ЗМО НОСТ ЗА АВТОМАТИЗА ИЯ НА НАБЛ ДАТЕЛНИЯ
ПРО ЕС ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕ ОРМА ИИ НА
ЯЗОВИРНИ СТЕНИ И ВОСТО РАНИЛИ А
Накратко ще бъдат разгледани, някои от приложимите геодезически методи, като ще се обърне внимание само на тези които позволяват автоматизация
на процеса и отдалечен контрол, и управление, чрез
използване на роботизирани тотални станции, ГНСС
Глобална навигационна сателитна система електронни датчици, в т.ч. наклономери, видеоконтролери и подобни .
Тр

о оме р

е ме о

Методът, както е известно, се изразява в непосредственото координиране на определен брой предварително стабилизирани и сигнализирани контролни
марки KM разположени по протежение на съоръжението – напр. стената на хвостохранилището.
Най-често това се постига чрез прави ъглово-дължинни засечки от две или повече изходни геодезически точки ИТ посредством измерване на хоризонтални посоки, наклонени хоризонтални разстояния
и вертикални зенитни ъгли към контролната марка.
оризонталните премествания на всяка контролна
марка KMi се изразяват, като разлика в позицията ,
изразена чрез нейните координатите, спрямо началната позиция KM0 )
δ ix

Xi - X0

δ iy

i

-

0

,

.1

като резултат се извежда векторът на преместване
на всяка KM по формулите:
Qi

(δi )2

δi )2

.2

Получените отклонения δix , δiy , Qi и посочен ъгъл α ,
обикновено се представят спрямо въведена локална
координатна система за съответния обект.
С цел повишаване и контрол на точността, координатите на KM е по-подходящо да се определят, чрез
използване на многократна права ъглова засечка,
при което най-голямо влияние върху грешката mQ, с
която се определя търсеното преместване Qj, оказва
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грешката mβ с която се измерват прилежащите ъгли
на засечките - β .
Средната квадратна грешка СКГ в положението на
една контролна марка KMj mj определена с права
ъглова засечка може да се изведе по съкратената
формула . , при условие, че прилежащите ъгли и
разстоянията S до точката са приблизително равни:
mj

mβ
ρ

. 2
2
2β

.

като е видно, че най-голямо влияние върху точността
оказва прецизността на измерване на прилежащите
ъгли на засечките βi, както и нейната геометрична
определеност - ъгъл при засичаната точка близък до
100
0о .
Пример . От горното условие, като се има предвид
и формула 2. , следва, че за да се определи Qj с
грешка mQ 10-1
, при стойности за β 0 - 70 ,
S 400 - 00
и b 00 - 700 , базисно разстояние
между изходните точки е необходимо прилежащите
ъгли β да бъдат измерени с грешка m
1
20 .
Получените по-горе стойности определят и избора на инструменти, които в случая трябва да отговарят на условието за грешка на измерена посока
mr 10
1 .

от точността на измереното превишение. Предварителна оценка на точността на определените по този
начин превишения и съответно вертикални деформации
може да се направи следвайки параметрите
от пример 1.
Пример . При разстояния S 400 – 00
до наблюдаваната точка и при изисквания за определяне на
котите на реперите с грешка mH 10
и следвайки зависимостите за определяне на СКГ на превишенията, които са функция на разстояние и зенитния
вертикален ъгъл , 10 биха се получили допустими стойности за СКГ на измерения зенитен ъгъл
mZ 10
1 , като в случая трябва да се вземат
предвид и споменатите по-горе фактори влияещи на
точността – атмосферна рефракция и кривина на земята .
Определянето на котите на реперите в отделните цикли би могло да се извърши, разбира се и чрез метода
на прецизната геометрична нивелация, при земно-насипни стени - Нивелация клас 10 . В този случай
обаче, трябва да се взема предвид и спецификата на
някои съоръжения, особено на хвостохранилища от
типа на сгуроотвали, насипища с материали от рудници и минни отлагания, като и такива с големи по
обем земни маси.

В днешно време е по-удачно да се използват комбинирани ъглово-линейни засечки, с оглед на широко
достъпните далекомерни инструменти с висока точност на измереното разстояние - mS ≤ 2 ÷ 3 mm . В
този случай, освен контрол върху ъгловите измервания, допълнителните прецизни, дължинни измервания биха повишили точността с до 20- 0 .

Тук, върху точността на измерените превишения е
възможно да окажат съществено влияние и фактори,
като: отклонение на отвесната линия - поради магнитни аномалии и или неравномерно разпределени
земни маси дълги нивелачни ходове и или стръмни
откоси, предполагащи голям брой станционирания на
нивелира и т.н.

При използване на многократни ъглово-дължинни засечки предварителната оценка на точността в
геодезическата мрежа и съответно в контролираните
точки, би следвало да се извърши по строги методи,
чрез извеждане на тежестната матрица и изчислявване на СКГ по МНМК или друг, подходящ математически модел.

При наличие на горните обстоятелства биха се наложили и съответните гравиметрични измервания за
определяне на геопотенциалните коти 4 и евентуално преминаване към динамична височинна система.

Когато са реализирани измервания в три дименсии
или определени пространствени координати на контролните точки е налице възможност за определяне
и на вертикалните деформации на контролните точки. Като при този тип съоръжения – земно-насипни
стени на хвостохранилища методът, при определени
обстоятелства, би удоволетворил изискванията за
точност, разписани при обосновката на точността
по-горе и приведен към допуските за земно-насипни
стени 10, 11 . А именно, използваният в случая метод
на тригонометричната нивелация.
Точността на определените коти по този метод, както е известно зависи от точността на измерените
зенитни вертикални ъгли, разстоянието и допълнителни фактори като кривина на земята, и атмосферна рефракция. Поради факта, че в тези случаи се
използват устройства за принудително центриране
на инструменти и сигнали, грешките от измерването
на техните височини се елиминират, като не оказват
влияние върху сумарната грешка, която зависи само
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Сумарното влияние на грешките описани по-горе както и икономическа целесъобразност, в резултат на
допълнителните измервания и загуба на време, биха
затруднили прилагането на метода на геометричната
нивелация.
Налага се изводът, че при такъв тип съоръжения
е по-удачно използването на метода на тригонометричната нивелация за прякото контролиране на
наблюдаваните точки при спазване на споменатите
по-горе допустими точности . Същевременно, този
метод може лесно да се автоматизира и да се използва комплексно с определянето на хоризонталните
деформации. А прецизната геометрична нивелация,
да се използва като метод за периодичен контрол на
изходните репери и налагането на съответните корекции по смисъл и принцип, описан по-долу в т. .2 –
устойчивост на изходните точки и репери .
С

оре ме о

Както е добре известно створният метод се характеризира със система от действия, посредством които
се определят хоризонталните премествания на кон-
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тролираните точки по отношение на една права линия, дефинираща створа. Този метод има много добро приложение при изследване на деформации на
прави язовирни стени и хвостохранилища.
За практическото приложение на створния метод са
възможни различни схеми , , в зависимост от местоположението на контролираните и изходните точки,
както и дължината на створната линия. Обикновено,
крайните точки на створа се включват в триангулачната мрежа на обекта, чрез която следва да се контролира тяхното неизменно положение във времето
(
.

иг. 1. Кра ните то ки на створа вкл
ре а на о ект

ени в трианг ла на

Изборът на схема, в крайна сметка зависи от специфичните условия на изследвания обект, като точността, която може да се постигне чрез използване
на створни методи е от порядъка на 0, –
, като
зависи най-вече от точността на измерените хоризонтални ъгли, разстоянията до контролната марка, а
също и други фактори. Обикновено се предпочита да
се използва схемата на пълния створ с метод на неподвижна сигналната марка, позволяващ и най-лесна
автоматизация на процеса. Отклоненията в този случай се определят посредством измерването на малкия паралактичен ъгъл γ и разстоянието S1
.
δ

S1 .

γ)

.4

Тъй като ъгълът γ обикновено има малка стойност,
хоризонталните премествания от створа δ могат да
се определят и по формулата:
δ

S1 .

γc
ρc

При големи разстояния може да се използва и мето-
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арактерна особеност при използването на створният метод е, че той дава добри резултати и реална
оценка на преместванията на изследваните точки
само при условие, че определящите створа крайни
точки имат неизменна стабилна позиция, по време
на всяко следващо измерване. В случай, че тези точки се намират в зоната на деформации на обекта и
променят своята позиция повече от допустимото, то
големината на това изместване
трябва да се
определя преди всеки цикъл от створни измервания,
и да се нанасят съответните корекции. В специализираната литература този въпрос се разглежда като
процес по изследване на устойчивостта на изходните
точки , .

иг. 2. Определяне на отклоненията посредство и ерването на алкия (паралакти ен) г л γ и ра стоянието S1

При наличие на изместване на изходните точки - ∆А
и ∆Б
, реално се определят преместванията на
точките спрямо изместения створ А - Б - δi .
За да се премине към пълните премествания - δ
спрямо първоначалното положение на створа А Б
се използва следната зависимост:
ΔA
ΔB
.S
δ i δ i'
.S
.
B
SAB Ai
Горната зависимост се използва за коригиране на
измерените премествания δi винаги когато изместванията на изходните точки преминават определена допустима стойност. Тази допустима стойност е в пряка
зависимост от минималната деформация - δ , която
е необходимо да бъде регистрирана, съгласно техническото задание:

.

Малките ъгли γ се измерват по начина за измерване
на отделни ъгли или по гирусния метод.
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дът на обратната биполярна засечка. Отклоненията δ
се изчисляват посредством пряко измерване на ъгълът β при контролираната точка, както и разстоянията S1 и S2 до изходните точки. С цел да се повиши
точността, разгледаният метод може да се приложи
като двойна биполярна засечка. Точността при този
подход се повишава с 2 пъти в сравнение с единичната засечка и достига около 0,
. Този метод обаче е по-трудоемък и ресурсно уязвим за прилагане в
масовите случаи, а така също и трудно реализуем при
автоматизация на процеса на наблюдения.

А

,

δ
В

2

.7

При условие, че неравенство .7 не е изпълнено, то
измерените деформации на точките от створа следва да се коригират по формула . .
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ГНСС
Глобалните навигационни сателитни системи - ГНСС
в т.ч.
,
и други подобни, благодарение
на своята висока точност, скорост и надеждност в
позициониране, могат с успех да се използват както
при стандартни геодезически измервания, така и за
наблюдение на деформационни процеси и сеизмологични проучвания. От гледна точка на очевидните им
предимства по отношение на точност и практичност,
в наши дни ГНСС се прилага успешно за определяне
както на много бавни движения на структури, така
също и за изследване на наблюдението на регулярни
деформационни процеси, както например и в случаите на: премествания и слягания на различни инженерни съоръжения на язовирни стени и стени на хвостохранилища свлачища.
В геодезическата практика се използват най-често
т. нар. диференциални измервания, които се прилагат чрез обработка на данните от две или повече
приемни антени в една и съща епоха и чрез използването на няколко основни подхода – статични, в реално време, смесени
, в зависимост от изискуемата
точност.
В случаите, когато се използват за изследване на
деформации, както беше разписано по-горе - постигнатите точности в позицията на контролираните
точки следва да са в сантиметров, а при определени
обстоятелства и в милиметров порядък.
От направения по-горе преглед се налага изводът,
че при изследване на деформационни процеси при
язовирни стени и хвостохранилища е удачно използването на ГНСС в комбинация с разгледаните
геодезически методи или самостоятелно. Направените практически и теоретични изследвания в све-

а

товен мащаб за използване на ГНСС технология ,
11 се основават най-често на показаната схема на
а. При нея се използват една или повече референтни станции извън изследваното съоръжение и
необходимия брой приемни антени в подходящо подбрани наблюдавани точки по самото съоръжение.
Система, базирана на ГНСС позволява измерване
както чрез последваща обработка
,
така и в режим на реално време
, като се
допълва от модемна конфигурация, разположена на
обекта, в която постъпват данните от приемниците и
постоянна мрежова връзка с изчислителния сървър,
б.
Максималната точност СКГ в плановото положение
на контролираните точки Mp , която може да се осигури чрез този технологичен подход, според практически изследвания е както следва:
l при режим на измерване
мервания в интервала: -

2 - 20 минутни изМp 1 -20

l при режим на измерване
1,2 –
ни измервания в интервала: 1 - 20
70
.

секундМp
0-

Точностите във височинно положение обикновено са
в рамките на един порядък по-ниски.
При реализация на автоматизирана система за мониторинг, връзката с приемниците и или допълнителните сензори и инструменти може да се осъществи,
чрез локална мрежа,
- мобилен
.
Към тази комуникационна мрежа обикновено се
включват и всички допълнителни електронни сензори, в т. ч.: наклономери видеоконтролери датчици за
температура, водно ниво, налягане и т.н.

б

иг. 3. С е и на и пол ване на ГНСС те нология: а - ре ре ерентни станции и прие ни антени (Lei a eo
tem
) - ре
последваща о ра отка ( o t pro e ing) в ре и на реално вре е ( eal time) и доп лнителна оде на кон иг рация ( NSS
monitoring
tem)
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ВЗРИВНИ ТЕ НОЛОГИИ
АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА
ЗА МОНИТОРИНГ НА ЯЗОВИРНИ
СТЕНИ И ВОСТО РАНИЛИ А
Опирайки се на световният опит до
този момент и като се имат предвид някои разработки и публикации
по този въпрос 1, 7, , 10 може да
се каже, че най-доброто решение за
обработка и съхранение на постъпващата информация е прилагането
на релационен модел за организация на отделните масиви от данни. рез прилагане на принципите
на този модел се изгражда т. нар.
релационна база данни БД , като
нейното управление се осъществява от подходящи С БД - Системи
за управление на релационни бази
данни,
.
Приложената по-горе схема представя взаимовръзките и начинът
на обмен на информация между
отделните модули на някои от разработените АСИД. Информацията
в БД на системата постъпва чрез
автоматичен или полуавтоматичен
трансфер и обработка на данните
получени, най-често чрез използване на стационарни датчици и
сензори, в т. ч. и геодезически инструменти - конвенционални или
моторизирани тотални станции,
ГНСС, наклономери, видеоконтролери и т.н.
Мо

ор

ре

о реме

Автоматизацията на процеса на изследване на деформации, при този
подход може да се види най-общо
на показаната схема,
.
В конкретният случай е разгледана
схемата за наблюдение на оптичен
створ, като същият принцип се прилага и при методът на малките ъгли,
ъглово-линейни засечки и координатни определения. рез поставените в изходните точки на створа
А-В инструменти - тотални геодезически станции конвенционални или роботизирани се измерват
необходимите за този метод величини, за всяка контролирана точка
γ1 , S1 и γ2 , S2 , респективно от
наблюдателен стълб н.с. А и н.с. В.
Осреднената стойност средно тежестно на отклонението от створа
δ за всяка наблюдавана точка се
изчислява и записва автоматично
в БД на системата под съответния
номер цикъл на измерване.
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Мо е

о р о
РБД

с

р

е

Съхранените в БД на системата данни, за хоризонталните премествания на всяка точка се използват от
анализиращия модул при извеждане на необходимите за потребителя статистически данни, графични
и таблични отчети във всеки един
момент от наблюдението.
По подобен начин са организирани процедурите и при изследване
на вертикални деформации, както
и при определяне на наклоняване
в наблюдаваната точка – направление и големина на векторът на
наклона в зададена координатна
система.
рез описания във
принцип и структура действа и разработената
от автора система
m
m
m Система за наблюдение и изследване на деформации 1, 2 . Системата е ориентирана преди всичко за изследване
на деформации на инженерни съоръжения, в т. ч. язовирни стени и
хвостохранилища, високи сгради и
технически съоръжения, свлачищни процеси и др. подобни.

е

ос

орм

ре ре

-

Алгоритмите на обработка са
разработени основно върху директните геодезически методи за
наблюдение – оптичен створ, ъглово-дължинни засечки, координатни
определения, тригонометрична и
или геометрична нивелация. Предвидена е възможност, чрез допълнителни модули за включване на
данни от външни датчици: ГНСС,
наклономери, видеоконтролери и
др.
О р

о
ре

е

е

-

Схемата на взаимодействие на
основните модули в една автоматизирана наблюдателна система
се основава на световният опит в
това направление, както и на авторски алгоритми, като е реализирана практически по начина показан
на
, следвайки принципите от
.
Както е видно от
, система
реализирана по този начин предлага комбинация от периодични и
перманентни наблюдения, като се
осигурява възможност получените
данни да се обработват и в реално
време.

иг. 5. С е ата а на л дение на опти ен створ

ВЗРИВНИ ТЕ НОЛОГИИ
. На
а и
б са показани визуализиращ
модул и начини за инсталиране
на геодезическите инструменти
тотални станции и ГНСС антена в наблюдателните стълбове.

иг. 6. Авто ати ирана на л дателна систе а ко инираща периоди ни и перанентни на л дения с в
о ност данните да се о ра отват и в реално вре е

За обработка на резултатите вертикални и хоризонтални премествания на репери и марки, може
да се използват както съществуващи софтуерни продукти
,
, така и авторска програмна система 1 –
или базирани на
подобни принципи специализирана
система за мониторинг на изследваният обект и или съоръжение.
Пре с

е

ре

е

l Потъване издигане на основната равнина повърхнина на съоръжението, сравнение между
отделните измервания и спрямо
проектното геометрично състояние
l

оризонтални премествания на
изследваното съоръжение или
на отделни негови сектори

l Въвеждане на корекции за настъпилите изменения в позицията на изходните точки и
автоматично редуциране на резултатите към първоначалното
нулево измерване
l Отчети и графики по стандартни
или специализирани шаблони.
Примерните начини за визуализация на деформациите в инженерни
съоръжения, чрез проследяване
на преместванията на контролните точки в отделните измервания
са илюстрирани в извадки от цитираните по-горе автоматизирани
системи, представени на
а б
и
.
l Мо
ор
о
с с ем
с е
е
е орм
разработка на

l DeMeS – авторска програмна
система за изследване на деформации на инженерни съоръжения Ангелов. А ,
.
Визуализацията на регистрираните
деформации се основава на принципите на динамично обвързаните
с БД на обекта, разнообразни графични и таблични форми. За съхранение на данните от отделните
наблюдения се използват ресурсите на релационна база данни, а
връзката с визуализиращите форми се осъществява чрез специално изградени вътрешно-програмни
процедури, формуляри и отчети.
Деформационните процеси биха
могли да се визуализират и в реално време, чрез подходящи графики
и отчети, като всички данни се съхраняват в система база данни.
Предложената система, чрез някои нейни модули, е практически
тествана от автора при обработка
на данните и визуализацията на деформациите процеси на телекомуникационни мачти кули и язовирни
стени .

б

а
иг. 7. ониторингова систе а а и следване на де ор ации
тотална станция и ГНСС антена

eo oS: а - ви

али иращ од л

- геоде и ески инстр
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иг. 8. Авторска програ на систе а а и следване на де ор ации на ин енерни с ор
иращи од ли

ЗАКЛ ЧЕНИЕ
В заключение може да се обобщи, че в днешно време
наблюдението на деформационните процеси в инженерни съоръжения, включително и хвостохранилища,
трябва да се извършва като се използват възможностите на съвременните технологии. С внедряването на автоматизирани системи, мониторинговата
дейност би се извършвала много по-бързо, с достоверни резултати и не на последно място - с възможност за отдалечен контрол и управление. В процеса
на изграждане на такива системи за наблюдение обаче, трябва да се следват научно признатите принципи
в тази област, както и добрата световна практика. В
тази връзка, основните изисквания, които би трябвало да се спазват при реализацията на автоматизирани системи за наблюдение може обобщено да се
групират, както следва:
l Икономическа обосновка и избор на технологичен
подход – периодични, динамични или наблюдения
от смесен тип, чрез реализиране на съответната
система за наблюдение автоматична, полу-автоматична, с последваща обработка .
l Технически изисквания за използваните геодезически методи, в т.ч.: проектиране и предварителна
оценка на точността на геодезическите мрежи за
извършване на мониторинг схема на разположение на инструменти и сигнали контролни измервания от минимум две наблюдателни станции изследване на устойчивостта на изходните точки и
репери и др.
l Правилно структуриране на програмните модули
за връзка с инструменти и сензори, обработка на
данните и визуализация на резултатите.
Неспазването на посочените по-горе условия и
най-вече на техническите изисквания за допуски и
точности, част от които бяха засегнати в настоящият доклад, би довело до недостоверни резултати и
изкривяване на картината за протичащите деформационни процеси в изследваното съоръжение. Правилно реализираният мониторингов процес, с подхо-
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ения e eS: о ра отващ и ви

али-

дящо подбрани методи, схеми и точности е гаранция
за надеждно управление и оценка на сигурността на
язовирните стени и стените на хвостохранилища при
тяхната експлоатация.
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