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THE METHOD OF GNSS POSITIONING AVAILABILITY CONTROL FOR
TRANSPORTATION APPLICATIONS
МЕТОД КОНТРОЛЯ ДОСТУПНОСТИ НАВИГАЦИОННЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ GNSS ДЛЯ
ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Prof. Dr. Eng. Demyanov V., Assistant lecturer Likhota R.
Irkutsk State Transport University - Irkutsk, Russia
E-mail: sword1971@yandex.ru
Abstract: A new method of real-time GNSS user positioning availability control for transportation applications is considered. The
positioning availability value is defined as a full probability of event when we get a personal GNSS user’s required navigation parameters
(RNP) taking in account the current Positioning Delusion of Precision (PDOP), ranging errors and positioning errors. On a basis of
GNSS/LAAS network dataset we get current GNSS performance statistics, such as positioning error standard mean and standard deviation
and a number of positioning failures within the observation period. The PDOP values are used in order to compute an alarm index of a
probable sudden positioning deterioration under poor GNSS satellite vehicles (SV) geometry. The method can be recommended for some
transportation applications which have strong RNP. Especially, the method can be recommended for transportation applications such as
aviation landing systems and automatic railroad traffic control.
KEYWORDS: GNSS/GBAS AVAILABILITY CONTROL; GNSS, GPS, GLONASS, LAAS PERFORMANCE; GNSS TRAFFIC CONTROL
the LAAS master station within a certain period of time. This time
period should not be longer than the positioning errors decorrelation time. According to [7] this time period can be about 30
sec (for the positioning error correlation of 0.7). Being setting
personal RNP, each GNSS+LAAS user gets the current positioning
availability value from the personal GNSS receiver. The value of
positioning availability is computing inside the GNSS receiver on a
basis of the data set which is translated from the LAAS master
station within the LAAS coverage zone.
The current positioning quality is generally determined by the
positioning accuracy and positioning continuity. It is also necessary
to detect the “potential positioning failure” which can be
caused by the sudden PDOP increasing. Positioning accuracy,
continuity and PDOP rapid changing under irregular external
influence have all random character in space and time. That is
why the positioning availability should be determined in terms of
the total probability of the personal RNP availability within LAAS
coverage zone. So generally we get the common equation of the
positioning availability as following

1.Introduction
High positioning accuracy and positioning reliability of GNSS users
can be achieved by means of ground-based augmentation systems
(LAAS or WAAS). Combining augmentation systems with receiver
autonomous integrity monitoring algorithms (RAIM) we can get the
efficient solutions for real-time positioning quality monitoring. It
allows warning GNSS users about dangerous positioning quality
deterioration in time [1]. Combining GNSS and LAAS (or WAAS)
we get the most effective mean to achieve high accuracy and quality
of transportation automatic control.
Unfortunately both GNSS and LAAS (WAAS) performance is
affected by irregular external disturbances such as Space Weather
events, multi-path effects and electromagnetic jammers. So, it is
well known that geomagnetic storms can cause the signal tracking
loss inside the GNSS receivers as well as sharp increasing of
ranging errors [2,3]. The other negative Space Weather factor for
GNSS and LAAS (WAAS) performance is the powerful solar radio
flares in 1-2 GHz frequency band. As it was shown in [4,5], a
numerous short-time failures of GPS and GLONASS SV ranging
were observed during the powerful solar radio flares on December
6th and 13th, 2006 at some IGS-stations within the Earth sunlit side.
Such events can cause serious performance deterioration for both
standalone GNSS and LAAS (WAAS) operating [7]. The character
of GNSS positioning deterioration varies significantly in space and
time under above mentioned conditions. On the other hand, each
GNSS user has a personal RNP that can be constant or can change
in time (track motto along a railroad or aircraft landing motto, for
example). We should say that there are no effective methods of
positioning availability control which take in account both irregular
external events and personal RNP. However such modern methods
are extremely needed in order to provide safety on transportation
applications.
We offer a new method of real-time GNSS+LAAS user positioning
availability control for transportation applications. The positioning
availability value is defined as a full probability of event when we
get a personal GNSS user’s RNP taking in account the current
PDOP, ranging errors and positioning errors. This method can be
adopted for aircraft landing applications and for railroad traffic
control.

W = P( A) ⋅ P( Β) ⋅ P(C A, B) ⋅ (1 − PFAULT ) ⋅WPDOP

(1)

where A is the event of that GNSS and LAAS equipment
are in working order; B is the event of GNSS user equipment
health; C is the event that the positioning accuracy corresponds
to the personal RNP of GNSS+LAAS user during the certain
period of time;

(1 − PFAULT )

is the probability of the absence of

positioning failure during the certain period of time; WPDOP –
alarm index in order to warn the GNSS user about the dangerous
level of expected positioning error as a result of the PDOP value
sudden increasing.
In our further consideration we suppose that both GNSS+LAAS
and GNSS user equipment have both high reliability, so we get
P( A) = P( Β) = 1 .
In order to estimate (1 − PFAULT ) term, we consider the probable
positioning failures as a faults flow. The probability of k number of
positioning faults during the certain interval of time (ΔT) can be
found through the Poisson law as follows [8]:

2. The main algorithm for positioning availability
control

PFAULT =

We consider a case of positioning for GNSS user within the LAAS
coverage zone. In order to compute the current positioning
availability we use positioning and ranging errors statistics
(standard mean and standard deviation), amount of positioning
failures and PDOP values which are accumulated and processed at

ak
⋅ exp(− a )
k!

(2)

where k = 0, 1, 2, …, n is the possible number of positioning faults
within the observation period -ΔT, a is the parameter of the Poisson
distribution.
The distribution parameter a in (2) depends on the ΔT interval

3

altitude according to the personal RNP; σΔR- standard deviation of
ranging errors, which is computed on a basis of ranging of all SV
in view on the LAAS master station during the observation period
- ΔT.

duration, and the time distribution of positioning faults can be
nonstationar within the ΔT period. So the appropriate expedient
for the Poisson law parameter a computation is to smooth the
histogram of positioning fault events (Pk) by a theoretical curve of
Poisson probability (2) for the time interval ΔT using the leastsquares method as follows

∑ (P
n

k =0

k

− ak ! e −a
k

)

2

→ min

2.2. Railroad automatic traffic control

(3)

The features of this application for our method are following:
1) A train moves along a stringent and well known trajectory, so
we do not need to take in account planar and altitudinal
positioning deviations, but we need to determine an expected
error of the current length of the train braking action way,
instead;
2) We do not need to warn user about sudden positioning
accuracy deterioration in the vertical plane, so the alarm index WPDOP can be simplified: only threshold value ΠHDOP is enough to
compute the current value of WPDOP.
In order to adopt the P(C|A,B) term to the railroad application we
should describe some parameters which are critical in process of
safe train braking action (look at Fig. 1).

where n is the maximum number of positioning faults in a series
of observations.
Depending on the area of application there are some features of
the parameters P(C|A,B) and WPDOP representation and
computation. We considered two probable area of the method
application: aircraft landing applications and railroad automatic
traffic control.

2.1. Aircraft landing application
Being landing the aircraft should be fixed within the narrow air
echelons of ΔX, ΔY, and ΔZ in plane and altitude. According to
ICAO requirements the aircraft should be keeping within these
echelons with positioning accuracy better than 3 meters at
probability of 0.999 or higher. We determine P(C|A,B) term in
(1) as follows [9]

P (С A, B) = PTX PTY PTZ

(4)

The right-hand side of this equation contains probabilities of
compliance with the air echelons along the planar and altitudinal
axes that can be computed as following [9]

{

}

  β − M (∆X ) 
 α − M (∆X ) 
 − Ф X

PTX α X < ∆X i < β X = 0.5Ф X
σX
σX


 (5)
 

{

}

{

}

Fig.1. A train collision warning system elements
First we should know the exact position of the railroad trajectory
(L) in a special railroad coordinate system (X,Y). Being knowing
L coordinates one can compute the current braking action way

  β − M (∆Y ) 
 α Y − M (∆Y ) 
PTY α Y < ∆Yi < β Y = 0.5Ф Y
 − Ф

σ
σY
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  β − M (∆Z ) 
 α − M ( ∆Z ) 
 − Ф Z

PTZ α Z < ∆Z i < β Z = 0.5Ф Z
σZ
σZ



 

*

special normative “speed instead braking way” curves taking in
account the train speed and mass. The coordinates of both train
head (xhd, yhd) and forwarding train’s tail (xtl, ytl) are got from the
GNSS measurements. These coordinates contain positioning
errors which are scattered within Area 1 and Area 2,
correspondently. In order to compute LBR length we transform the
current train head coordinates (xhd, yhd) to the nearest point on the

where Φ(…) is Laplace’s function; M(ΔX), M(ΔY), M(ΔZ), σΔX, σΔY,
σΔZ – are the standard mean and standard deviation of positioning
errors; α and β are admissible minimum and maximum bounds of
positioning errors along the X, Y and Z axes (norms of the air
echelons according to the ICAO RNP).
The last item - WPDOP in (1) should be specified more clearly. It
is known that aircraft positioning accuracy requirements in plane
and altitude differs one from another [10]. Thus, the horizontal and
vertical delusion of precision factors (HDOP and VDOP) should
be considered separately in order to warn airborne user about
“potential positioning fault” in horizontal or vertical planes. Finally
we can compute the current alarm index WPDOP as follows

*

railroad trajectory coordinates we find the finish point of the
braking way (XBR,YBR) on the railroad trajectory.
We have to alarm a train driver about possible train collision if
the point (XBR,YBR) hits inside the Area 2. The center of this area
*

Π HDOP

Π VDOP ≤

2
X

+ σ Y2

σ ∆R

(σ Z )max

*

corresponds to a point ( xtl , ytl ) which are found like the above
*

*

mentioned ( xhd , yhd ). The radius of the Area 2 depends on the
probability of collision which we set. If, say, we established the
probability of collision equals to (1-0.997=0.003), then

This warning is realized on a basis of personal HDOP and VDOP
threshold levels ΠVDOP and ΠHDOP, which can be found as

(σ
≤

*

railroad trajectory ( xhd , yhd ). Being knowing the LBR length and

( HDOP ≤ Π HDOP ) ∧ (VDOP ≤ Π VDOP ) (6)
( HDOP > Π HDOP ) ∨ (VDOP > Π VDOP )

1,
WPDOP = 
0,

*

(LBR) between ( xhd , yhd ) and (XBR,YBR) points on a basis of a

r ≈ 3 ⋅σ r ,

)

positioning

where σ r is equivalent standard deviation of the
errors,
which
is
determined
as

σ r2 = max{σ ∆2X , σ ∆2Y }.

Finally we determine the P(C|A,B)
term as a probability of event when the point (XBR,YBR) hits
inside the Area 2 [8]

max

(7)

σ ∆R

Where subscript “max” designates the corresponding maximum
standard deviations of positioning errors in the plane and in

4

2



 
σ

 YBR − mY − с ⋅ Y ( X BR − m X )   (8)

2

σX
 (X − m )
  
P (С A, B) = exp − 0.5 ⋅  BR 2 X + 
2
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σX
σY ⋅ 1− с
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Conclusion
As we can see the method of positioning availability control is based
on the near-real-time measurements of positioning and ranging
statistics, so we can expect an adequate result of availability control
within LAAS coverage zone. On the other hand the technique we
considered allows taking in account the personal RNP of each user
within LAAS coverage zone. This feature of the method is especially
important for aircraft landing application. It is well known that
personal RNP is changing during the landing process from ICAO
CAT I down to ICAO CAT III RNP. Such RNP evolution in time
requires a flexible technique of the positioning availability control in
near-real time scale.
Being taking in account an individual PDOP factor we can warn user
about some local features of the coverage zone. This is especially
important for the railroad applications when the user often faces to a
problem of SVs ranging faults because of the railroad infrastructure
objects influence.
Finally, it is well known, that geomagnetic storms and L-band solar
radio flares affect GNSS and Ground based augmentation systems
performance significantly. The LAAS (or WAAS) coverage zone
size can cut down under unfavorable geophysical conditions. The decorrelation time of ranging and positioning errors can decrease under
geomagnetic storms influence too. GNSS satellite signal tracking
process often breaks as a result of SVs signal ionospheric
scintillations under geomagnetic storms.
All this effects often works concurrently so GNSS performance have
to be controlled not only in the near-real time scale but also taking in
account personal RNP within LAAS coverage zone. The considered
method is appropriate to get an adequate GNSS positioning
performance assessment for some transport applications under such
complex conditions.

)

∆X and ∆Y time
mX = x , mY = ytl* are standard

Where c is a correlation coefficient between
series of positioning errors;

*
tl

means of positioning errors; σ X , σ Y - are standard deviations of
positioning errors.
The current alarm index WPDOP for the railroad applications should
take in account the horizontal DOP variations only, so we can
write

1,
WPDOP = 
0,

( HDOP ≤ Π HDOP )
( HDOP > Π HDOP )

(9)

Where ПHDOP is computed on a basis of equation (7), as above
mentioned.

2.3. The algorithm of practical implementation
In order to realize the above mentioned technique continuous
monitoring of GPS (GLONASS) SV ranging and positioning errors
should be arranged on a ground based LAAS station. These
measurements are periodically accumulated within time periods ΔT
at LAAS master station so we periodically get time series of the
ranging errors ΔR = ∆r1∆r2 . . . ∆rп and positioning errors

ΔΠ = ∆x, ∆y, ∆z . On a basis of this data set the master station
PC gets following statistics:
• The frequency histogram of positioning fault events (Pk) over the
observation interval ΔT and the parameter a of the Poisson
distribution (equations 2 and 3);
• Current standard means and standard deviations of positioning
errors: M(ΔX), M(ΔY), M(ΔZ), σΔX, σΔY, σΔZ which are supposed to
be the constant within the LAAS coverage zone during the period of
ΔT;
• Current standard deviation of GPS (GLONASS) SVs ranging
(σΔRSV) for all SVs in view which is supposed to be the constant
within the LAAS coverage zone during the period of ΔT.
User equipment should contain the special software in order to
compute the current positioning availability (W, equation 1),
getting all the above mentioned statistics from the LAAS master
station, as follows:
• Setting the individual positioning accuracy requirement such as α
and β boundaries (equation 5) or positioning error probability
(equation 8) and maximal standard deviations σ X2 + σ Y2 max and

(σ Z )max (equations 7) ;

(
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• Setting the individual admissible number of positioning faults
(k) over ΔT time interval (equations 2 and 3);
• Computing P (С / A, B ) value on a basis of equations (4) and
(5) or (8) depending on the application;
• Computing (1 − PFAULT ) value (equation 2);
• Computing ΠVDOP and ΠHDOP (equation 7);
• Computing the current positioning availability (W) from equation
(1).
As one can see, such method allows detecting sudden positioning
quality deterioration for the concrete RNP of aviation or railroad
users and can be effectively used for these transportation
applications.
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Abstract: The main issues are considered in this topic: creation of optimization algorithms electrical systems; development of specialized
software; creating an effective method aided design of electrical systems of vehicles.
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The task of organizing the design process in a multi-user system
requires optimal structuring the process and determining the logical
connections between the design problems to be solved. The
sequence of computer-aided design, which reflects the structure of
design process of electric systems of vehicles, taking into account
the factors mentioned is presented below.
The sequence is based on the analysis of the process of designing
the electrical systems of vehicles of different types, generalizing the
experience of scientific researches [2 - 5], and practice of
developing the software systems in adjacent industries [6].
The sequence includes the following modules:
1. Formation of the model of wiring space (MWS) of the vehicle.
Description of areas of possible deployment of elements of
electrical equipment taking into account the structure of the vehicle.
2. Schematic electrical diagram. It contributes information on
electrical connections of equipment components to the project.
3. Optimal placement of electrical components taking into account
the restrictions set by MWS of the vehicle.
4. Formation of the matrix of shortest distances between the
elements of electrical equipment taking into account the restrictions
set by MWS of the vehicle.
5. Formation of the model of bundle wiring (MBW). The description
of possible options of bundle wiring taking into account the
restrictions set by MBW of the vehicle.
6. Wiring of electrical circuits. It solves the problem of optimal
wiring the electrical circuit on the basis of minimum weight of
wiring taking into account the limitations on the number of
connected wires to the terminals of the elements.
7.Development of wiring diagrams. It includes the development of
sketch of wiring diagrams, making changes as a result of wiring.
8. Distribution of wires to the terminals of elements is carried out
taking into account the restrictions, for example, division of power
circuits with control circuits.
9. Issue of wiring diagrams and reports.
10. Formation of bundle design. It is carried out according to MBW
of bundles wiring taking into account the technological constraints
on formation of the bundle.
11. Determination of lengths of bundle sections according to the
formed bundle design.
12. Specified calculation of lengths of wires taking into account the
technological allowances.
13.Formation of calculation modes of operation of line. Formation
of the line design scheme taking into account the multi-mode
operation of consumers (the program is developed in KNRTUKAI).
14. Formation of design scheme of feeders for determining the wire
sections and analysis of operation mode of feeder (the program is
developed in KNRTU-KAI).
15. Calculation of protection devices (the program is developed in
KNRTU-KAI).
16. Calculation of feeder wire sections (the program is developed in
KNRTU-KAI).

1. Introduction
Design of electrical systems of vehicles is currently impossible
without use of software systems of CAD, CAM, CAE, CALS
(PLM) technologies for the following reasons.
In today's global engineering the trend is observed for close
interlink of the processes of design, production, marketing and
operation of both: the vehicle as a whole and its constituent
systems. In this context, the design of electrical systems of vehicle
models is inseparable from the development of other systems of the
same model, as well as from the subsequent technological
preparation of production and operation.
Hence, modern CAD of electrical systems of vehicles, including
subsystem of CAD, CAE should be integrated into CAM-systems
and fitted to the overall process of documentary support of
lifecycle, when using CALS-technologies. CALS-systems allow us
to carry out information integration of all stages of lifecycle of
products and systems in designing, manufacturing and operating the
complex equipment [1], and modern computational tools allow one
to implement support for such systems.
On the other hand, the requirements of the integration of project
process in CALS–system, when developing the CAD of vehicle
electric systems is complicated by such factors as:
- intensive innovation of models, modifications and complete sets of
vehicles;
- increase of requirements to the quality of project documents and
their compliance with international standards and regulations;
- development and complication of the structures of electrical
systems, complication of optimal decision making, increase of the
range and complexity of drawings;
Against the background of these requirements the problems
associated with the human factor are contrasting:
- the need for a large number of engineering calculations;
- increase in the routine work of an engineer lowering the prestige
of his work.
As a result, intensification of design work is observed in situation of
acute shortage of qualified personnel. This leads to difficulties in
implementation of projects by traditional methods in due time and
increase of errors in documentation

2. Means for resolving the problem, discussion
and results
To implement CAD of electric systems of vehicles, the efficient
software tool is required that allows one with minimum of human
resources and reduction of development time to ensure the required
quality and competitiveness of the project. In addition, the CAD of
electrical systems is a multiuser system. This means that for
organization of the design process implemented in parallel by
several designers the clear information interaction between them
and the problems solved is needed.
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17. Calculation of wire sections of the line. Requirements and
optimality criterion must comply with the calculation of cross
sections of feeder wires (the program is developed in KNRTUKAI).
18.Analysis of operation modes of feeder design scheme is carried
out in order to check the ensuring the required quality of power
supply to consumers and system protection during short circuits.
19. Analysis of the line operation modes is carried out to check the
ensuring the required quality of power supply to consumers taking
into account their multimode operation (program is developed in
KNRTU-KAI).
20. Calculation and selection of structural elements of the bundle.
21. Issue of bundle drawing, tables of wires.
22. Preparation of samples from the output tables of the bundle.
23. Issue of bundle specification. The list of items included in the
design of the bundle.
24.Constructing the bundle mounting. Constructing the elements of
bundle fixing to the vehicle structure.
25. Issue of bundle mounting drawing.
26. Issue of bundle mounting specification.
In the sequence, are identified two blocks: invariant and adjustable.
Invariant block is only slightly dependent on the characteristics of
the design of different vehicles, and includes:
- a series of operations for designing the circuit of electrical
connections and forming the bundle structure (operations 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13);
- calculation programs for identifying the cross sections, choice of
protective devices and analysis of operation modes (operations 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20).
The invariant block can be considered as a basic part, which is
performed with the help of such CADs, as E3.Series and Siemens
NX and requires relatively little adjusting to the project process of
specific vehicle.
The adjustable block includes calculation and selection of structural
elements of the bundle, issue of bundle drawing, tables of wires,
bundle specifications, designing the bundle mounting, issue of
mounting drawing and specification, different sampling from the
output tables. The adjustable block much takes into account the
specificity of particular vehicle and requires separate researches and
developments.
Analysis of this sequence reveals that operations 1, 2, 3, 7, 9, 10,
11, 22, 25, 26 may be implemented with existing CAD systems.
Operations 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
27 are developed and adapted to the design process by the
Department of Electrical equipment of KNRTU-KAI.
Integration of developed CAD of electrical equipment of vehicles
with programs of other stages of the life cycle is supposed to be
carried out with the help of CALS software, which provides
engineering data management and their synchronization, allows the
use of common models in the digital environment of the lifecycle.
Fig. 1 is a block diagram of CAD of electrical systems of truck with
existing and created special software.
The structural parts of CAD of electrical systems, reflecting the
design problems are the following modules: layout of design nodes,
placing the structural nodes, wiring the electrical circuits of
interblock mounting, forming the bundles of interblock mounting,
tracing the bundles, analysis of operation modes of electric energy
distribution system, choice of protective devices, optimization of
wire cross sections, electrical energy balance calculation.
By present time it is developed the specialized software in the form
of the following modules: "Analysis of operation modes of power
supply system" module, "Selecting protective devices" module ,
"Optimization of wire cross sections" module.
The module "Analysis of operation modes of power supply system"
provides analysis of operation modes of electric network of the
vehicle in order to check the ensuring the required quality of power
supply to consumers and network protection against short circuits.
During the analysis the following problems are solved:
- calculation of the currents in the areas of supply circuits and
voltages at the nodes of calculation scheme for normal modes

taking into account the changes in current distribution as to the
modes of consumption;
- determination of the maximum currents of sections and minimum
voltages of circuit nodes;
- calculation of current short circuit;
- checking the wiring as to permissible current and ability to be
protected by fuse;
- checking as to permissible rated voltage at the terminals of
consumers;
- checking the selection of fuse as to rated current;
- determination of maximum off time for the short circuit by fuse
with the minimum short-circuit current;
- checking the selection of fuse in overload in case of electric motor
loads;
- checking the sensitivity of the fuse.
Module "Selecting the protective devices" provides:
calculation of the rated current of protective device at maximum
workforce of load current of consumers taking into account: the
nature of the current load of consumers; multi-mode of feeders
operation; typical modes of operation of consumers;
- calculation of the maximum response time of protection device.
- checking the protection devices as to conditions of:
correspondence of rated current to the load current for all calculated
modes of feeder operation; ability of wires of all sections of the
feeder to be protected during normal and emergency modes;
sensitivity of protection device.
The module of "Optimization of wire cross sections" ensures the
calculation of the currents of sites of design scheme for all
calculated modes; calculation of minimum wire sections of sites as
to the allowable current, protection devices and conditions of
mechanical strength; optimization of wire cross sections according
to the selected criterion and restrictions as to allowable values of
voltage, taking into account multi-mode operation.
CAD modules of electrical systems are identified as to some
attributes of the parts of CAD, providing the obtaining of complete
design solutions and appropriate design documents. The structural
integration of the modules in the system is carried out by means of
special relations between the components of CAD.

3. Conclusion
The introduction of this technique and developed software in
industrial operation allowed us to significantly reduce
computational time and laboriousness in designing the electrical
systems, to increase the reliability of calculations because of
elimination of mechanical errors of non-automated designing,
operatively make changes to documents, to release the engineers
from routine work. In addition, the use of design and project
information as input data for the programs to obtain product
documentation for manufacturing and control of components of
electric systems of vehicles also helps to speed up the development
of product by manufacturer. Thus, the certain economic benefits are
achieved, which are provided by reducing the design time by 812%.
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БЕЗОПАСНОСТ НА СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ
PRESSURE VESSELS SAFETY
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МГУ "Св. Иван Рилски", София1., 2. 3
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Abstract: High-risk equipment occupy a special place in occupational safety. These are mainly installations, apparatus, machines and
equipment which, because of operating parameters, working environment and working conditions with insufficient safety, technical
malfunction or improper use can cause major industrial accidents, fatal accidents, huge material damage and in some cases – big gas
quantities of populated areas. High-risk facilities within the meaning of Art. 32 of the Law on technical requirements for products are steam
and hot water boilers; vessels operating under pressure pipelines for steam and hot water; gas facilities; pipelines and installations for
liquefied hydrocarbon gases; portable and distribution lines; facilities, installations and equipment for natural gas; Acetylene equipment; oil
and petroleum product pipelines; elevators, lifting equipment - technical characteristics and parameters defined in the relevant regulations
to the Low. In Bulgaria the accumulated experience and knowledge in the field of repairing pressure vessels, are empirical. They had
obtained experimentally. They had become obsolete, not systematic and they lack scientific approach. The new element in the maintenance of
pressure vessels is the need for regular diagnosis.
KEY WORDS: SAFETY, VESSELS OPERATING UNDER PRESSURE; TANKS, GAS CYLINDERS, PIPES FOR STEAM AND HOT
WATER; GAS FACILITIES; BOILERS;

1. Увод

2.

Съдове под налягане oбикновено са херметично
затворени обеми, преназначени за провеждане на топлинни или
химични процеси, за съхраняване и транспорт на газове и
течности под налягане. Безопасността на тези съоръжения се
определя от Правилника за устройството, производството и
експлоатацията на съдове, работещи под налягане. В тази
категория влизат всички съдове, работещи под налягане над
0,07 МРа, които могат да се систематизират в следните групи:
Съдове за сгъстени, втечнени и разтворени газове
(бутилки, балони, цистерни, резервоари и др.).
Бутилките имат маса до 75 kg и дължина до 2 m, а
цистерните – обем до 100 m3 и дължина до 12 m. Служат за
съхранение и транспорт на кислород, водород, азот, пропанбутан, хлор, амоняк и др.
Компресори за сгъстен въздух, инертни газове и
горими газове.
Основните мерки по безопасност са свързани с
предотвратяване на превишени налягания и температури и
възможността за образуване на взривоопасна смес масловъздух.
Съдовете под налягане намират широко приложение в
съвременната промишленост, като някои видове промишлени
производства са немислими без тях, например химическата,
хранителната и др. Те се изработват основно от листов
материал с различна дебелина чрез заваряване и поради това се
наричат още листови конструкции.
В зависимост от характера на работните среди
съдовете под налягане се делят на два класа: клас А – съдове
работещи във взривоопасна, пожароопасна или със силно
токсично действие среда, клас Б – всички останали случаи.
Съдовете под налягане по предназначение и по
конструктивни особености се делят на три основни типа.
Резервоари (хоризонтални или вертикални) – могат да
бъдат празни или с допълнителни вътрешни устройства.
Топлообменни апарати – характеризират се с
наличието на топлообменна повърхност в различно
конструктивно изпълнение, специфични елементи (тръбна
решетка), както и други допълнителни устройства и елементи,
необходими за осъществяването на топлообменния процес.
Колонни апарати (колони) – характерно за тях е
вертикалното им положение.
Всички изброени по горе съоръжения до голяма
степен се състоят от еднотипни основни елементи и възли,
работещи при различни температури и налягания, което
обуславя еднаквостта на изчислителните методики за тези
елементи.

Общи правила при съдовете под налягане

Съдовете под налягане трябва се проектират за
натоварвания, съобразени с предназначението им и с
предвидимите условия за експлоатация, като се вземат под
внимание най-малко следните фактори: вътрешното и
външното налягане на флуида при тяхната експлоатация и при
условия на изпитване, максималната работна температура на
флуида в съоръжението, масата на съоръжението и на флуида в
него при работни условия и при условия на изпитване,
натоварванията, предизвикани от движението на транспортни
средства, ветровото и сеизмичното натоварване, силите и
моментите на противодействие, предизвикани от опорите,
присъединителните елементи и др., корозията, ерозията и
умората на материала, анкерирането или засипването на
тръбопровода, изтласкващата сила срещу изплуване на
тръбопровода, слягането от минни разработки или ерозия на
почвата, натоварванията от свлачищни процеси и от
придвижващи се насипи, диги и други подобни, случайно
възникнали натоварвания от включване на устройства за
непосредствено ограничаване на налягането, вибрации,
нестационарни температурни режими и други.
При проектирането трябва се отчитат натоварванията,
които могат да действат едновременно, като се вземе предвид
вероятността за едновременното им появяване.Необходимата
якост на елементите на съоръженията под налягане трябва се
определя по изчислителен метод. Коефициенти на сигурност,
се определят по методи, които осигуряват достатъчни граници
на безопасност и недопускане на аварии, когато съоръжението
под налягане се експлоатира в съответствие с инструкцията на
производителя.
Коефициентът на якост на заваръчните шевове на
съоръженията под налягане не трябва да превишава: 1,0 – за
съоръженията под налягане, на заварените съединения на които
се предвижда да се извършат механични изпитвания и
изпитвания без разрушаване, за потвърждаване, че всички
заварени съединения са с допустими нива на качеството според
заваръчните несъвършенства, 0,85 – за съоръженията под
налягане, заварените съединения на които подлежат на
извадково изпитване без разрушаване, 0,70 – за съоръженията
под налягане, заварените съединения на които се подлагат само
на визуално изпитване.
При определяне якостта на съоръжението под
налягане трябва се спазват следните изисквания:
• изчислителното налягане да не е по-ниско от
максимално допустимото налягане, като се отчитат
статичното и динамичното налягане на работния флуид;
• изчислителната температура на стената на
загряваните елементи на съоръжението под налягане не трябва
да бъде по-ниска от средноаритметичната стойност на
температурите на външната и вътрешната повърхност на
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стената в най-нагрятата част на елемента, определена с
топлотехнически изчисления или по данни от измерване на
температурата;
• допустимото
напрежение
при
преобладаващи статични натоварвания и при изчислителна
температура извън обхвата, в който има значително пълзене
на материала, не трябва да превишава стойностите по
приложение № 2.
Съдовете под налягане се осигуряват с устройства за
непосредствено ограничаване на налягането, които не допускат
временно превишаване на налягането на флуида в тях над 10 на
сто от максималното допустимо налягане на съоръжението.
Между съоръжението под налягане и устройството не трябва
да има спирателни устройства.
Материалите, които се използват за изработване на
съоръженията под налягане, трябва да са годни за срока на
експлоатация и за броя на работните цикли, които са
определени в инструкцията на производителя на съоръженията.
Производителят трябва да осигури съответствието на
материалите с по един от следните начини:
• чрез използване на материали, за които в
български стандарти е предвидено да се използват при
налягания и температури, съответстващи на определените
съществени изисквания към продуктите;
•
чрез използване на материали, за които има
одобрение за материали в съответствие с глава трета,
раздел I на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
• чрез оценяване дали материалът може да се
използва безопасно при наляганията и температурите,
съответстващи на съществените изисквания към продуктите.
Съоръженията под налягане се проектират и
конструират така, че да е възможно да се извършват всички
технически прегледи, които осигуряват безопасността им.
Съоръженията под налягане трябва да имат
подходящи устройства за дренаж и обезвъздушаване за
предотвратяване на хидравличен удар, вакуумно разрушаване,
корозия по време на експлоатацията и за отстраняване на
въздуха от съоръжението при изпитване под налягане.

3.

Причините водещи до газова експлозия са различни:
недоброкачественост на материала, от който са направени
стените на бутилката, корозия, механични удари, действие на
високи и ниски температури и др.
Например: Налягането на ацетилена вътре в
бутилката, в зависимост от температурата на околната среда.
Различните причини за експлозия, предизвикват и
различен характер на разкъсване на бутилките. Така от
въздействие на висока температура,бутилката се разкъсва
без отделяне на парчета. (Фиг. 1). Ако експлодирането е
причинено от механични удари или от въздействието на ниски
температури, то бутилката се разкъсва на дребни части
(парчета), броят на които достига до няколко десетки.

Фиг.1. Експлозия на бутилка с ацетилен вследствие на
висока температура
Изгаряне на газообразно гориво във въздуха може да
се появи в два различни режима. Един от тях е пожар, при
които разходите за гориво и кислород се смесва по време на
процеса на горене. В друг случай на гориво и въздух (или друг
окислител) е предварително смесени и концентрацията на
горивото трябва да бъде в рамките на запалимост. По принцип
на предварително смесени ситуация позволява на горивото да
изгаря по-бързо, т.е. повече гориво се консумира за единица
време.
Много опасно е образуването на високо налягане в
апаратите и тръбопроводите поради нагряване, по-високо от
установения предел на намиращите се в тях течности и газове.
Това нагряване може да се получи в резултат на липсващи или
неизправни контролно-измервателни уреди, на недоглеждане
от страна на обслужващия персонал, а в някои случаи на
лъчистата енергия на съседните апарати и даже на повишаване
температурата на околната среда.
Безспорно най-опасна ситуация възниква когато
апаратите и тръбопроводите са изцяло запълнени с течност, т.е.
липсва пространство. Ако тези апарати са изолирани и
течността няма възможност да се разширява, в материала на
апаратите могат да възникнат значителни напрежения при
сравнително малко нарастване на температурата (фиг. 3. и 4).

Аварии с газови бутилки и тяхната
безопасност

В практиката има множество случаи на аварии,
свързани със съдове под налягане, без значение дали това за
индустриални съоръжения или използвани в бита. Често пъти
възпламеняването на сместа може да настъпи дори само от
една малка искра, огнеизточик, или високо нагрята повърхност.
Експлозивната смес се разпределя равномерно по целият обем
на помещението, или в неговите части, а концентрацията на
сместа е близка до стехиометричната. Горенето на сместа се
разпространява по сфера (огнено кълбо), с увеличаване на
радиуса на сферата налягането се увеличава. Максималното
налягане възниква в момента, когато огневата вълна се
доближава към ограждащите конструкции.
Обстоятелства, които водят до газова експлозия газовата експлозия се дефинира, като процес, при горене на
предварително смесени газова фаза гориво и окислител
(например, гориво и въздух), води до бързо увеличаване на
налягането. Гориво в газова експлозия може да е резултат от
освобождаване на запалим газ, обикновено се използва като
гориво или в промишлените процеси (например, метан,
циклохексан) или от натрупване на неизгорял пиролиза и
продукти на горенето в отделение огън. Експлозия неизгорял
пиролиза и продукти на горенето в отделение огън може да се
появи в един от следните два начина:
1) въздух се смесва с богата смес от гориво/въздух и
впоследствие преминава автоматично или пилотно запалване
2)
предварително
смесени
запалими,
гориво/въздушната смес се подлага на пилотно запалване (дим
експлозия).

Фиг. 3.
Фиг. 4
Това се дължи на факта, че течностите са практически
несвиваеми, т.е. коефициентът им на обемно разширение при
повишаване на температурата е значително по-голям от
коефициентът на обемно свиване при повишаване на
налягането.
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4.
Предимства на новия подход при
поддръжката на съдове с повишена опасност
(СПО)

a) всички с
3,5 или 10 г.
a) Най-малкият период
изключение на съгласно
на изпитване на който
смеси
класификацията и да е компонент
b) по-долу
b) 3а смеси
с) смеси в
3 г. за групи ТС, токсичността на които
TFC, ТОС
е такава, че LC50 ≥a
Газови смеси газова фаза,
съдържащи
обемни части от 200 х
токсични и/или 5 г. за групи Т,
10-6, се прилага 10 г.
силно
TF, TO
период. Ако
токсични
токсичността на
съставки
10 г. за групи А,О, последната смес е
F
такава, че LC50≤а

Основно правило за осигуряване на безопасността на
съдове под налягане е регулярната диагностика. Чрез нея могат
да се определят:
• остатъчният срок на експлоатация до поредния
ремонт или бракуване на СПО;
• вид на ремонта и обем на ремонтните работи,
изхождайки от състоянието на СПО;
• по-нататъшните условия на експлоатация на СПО
(ниво на запълване, tºC, свръхналягане, вакуум и др.) по време
на експлоатация.
Техническият надзор върху съоръженията с повишена
опасност се осъществява за спазването на установените
изисквания за техническо устройство и безопасно за човека и
околната среда функциониране на тези съоръжения при
изграждането и експлоатацията на обекти с производствено и
непроизводствено предназначение.
За повишаването на сигурността на СПО в процеса на
експлоатация е необходима комплексна оценка на състоянието
им и провеждане на различни по своя вид, но свързани
помежду си организационни, технологични, строителноконструктивни мероприятия. Такива са редът за осъществяване
на технически надзор на съоръженията под налягане, редът за
вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите
изисквания към продуктите (ЗТИП) и издаване на
удостоверения на лица за поддържане, ремонтиране и
преустройване на съоръжения под налягане.

Таблица 2. Критерии за бракуване поради корозия по
стените на бутилката
Тип
корозия

Периодични проверки и изпитания на
газови бутилки

5.

За да се обезпечи непрекъсната безопасна
експлоатация, бутилките трябва периодично да се подлагат на
проверка и изпитване. Една бутилка подлежи на задължителна
периодична проверка при първоначалното си получаване след
запълване след изтичане на периода (Таблица 1).

Таблица 1. Интервали между периодичните инспекции и
изпитанията
Описание

Сгъстени
газове

Втечнени
газове
Корозивни
газове
Токсични
газове
Силно
токсични
газове

Тип газ
(примери) b

Нормативни
интервали c
години

Ar, N2 и др.

10

Информативни
препоръки за
следваща проверка
спрямо ADR години
10

H2

10

10

Въздух, O2

10

10

Въздух за
дишане, O2 и
газове за
апарати за
подводно
дишане

e

5

e

2,5 (вътрешна
визуална)
и 5 (пълна)

CO g

5

5

CO2, NO2 и др.

10

10 h

i

3

3 (вътрешна визуална)
и 5 (пълна)

CH3Br

5

10

AsH3, PH3 и др.

5

5

Определение

Граници за
бракуване съгласно
a
клауза 6

Ремонт или
бракуване

Нарушаване
на
Обща
корозия дебелината на стената
на площ надвишаваща
)
20%
от
общата
повърхност
на
бутилката.

Оригиналната
повърхност на метала
вече не се различава;
или Дълбочината на
проникването
надвишава 10% от
оригиналната
дебелина на стенатаb;
или Дебелината на
стената е по-малка от
проектната минимална
дебелина на стената.

Ремонтира се
ако може
Ремонтира се
ако може
(повтарят се
изискванията
на клаузи 6,
7 и 8);
Бракува се

Нарушаване
на
Месна
корозия дебелината на стената на
площ, по-малка от 20%
от общата площ на повърхността на бутилката
с изключение на други
видове местна корозия,
описани по-долу

Дълбочината
на
проникването
надвишава 20% от
оригиналната
дебелина на стената на
бутилкатаb; или ако
дебелината на стената
е
по-малка
от
проектната дебелина.

Ремонтира се
ако може
(повтарят се
изискванията
на клаузи 6,7
и 8)

Верижни
язви или
линейна
корозия

Общата дължина на Ремонтира се
корозията в която и да ако можеc
било
посока
надвишава диаметъра на
бутилката
и
дълбочината
и
надвишава 10% от
оригиналната
дебелина на стенатаb.

Корозия,
оформяща
тесни надлъжни или
периферни линии или
ивици, или отделни
кратери
или
язви
(фиг.С.7), които са
почти свързани.

Проверката и изпитването трябва да се провеждат
само от компетентни лица, които да гарантират, че бутилките
са годни за последваща безопасна употреба. Всяка бутилка
трябва да бъде подложена на периодична проверка и
изпитване. Следните процедури формират изискванията за
такива проверки и изпитване, и са обяснени по-подробно в
следващите клаузи
•
идентифициране на бутилката и подготовка за
проверка и изпитване;
•
външен визуален оглед
•
вътрешен визуален оглед;
•
допълнителни изпитания;
•
проверка на гърлото на бутилката;
•
изпитване под налягане или ултразвуков тест;
•
проверка на вентила;
•
последни действия;
• бракуване и обявяване на бутилка за неизползваема.
Якосно изчисляване на корпуси се определят
необходимите дебелини на елементите съставляващи
конструкцията под налягане. Якостните изчисления са
задължителни при проектирането на всички видове съдове под
налягане и са неотделима част от техническата им
документация. Преди изработването на апарати и съдове,
работещи под налягане и температури различни от тези на
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околната среда, техническата им документация се утвърждава
от специален държавен орган – техническа инспекция, чиято
основна задача е пълната проверка за спазването на правилата
и нормите при изчисляването, като основното внимание е
насочено към правилното якостно оразмеряване, което е
гаранция за безвредната и безопасна работа на съоръжението.
Изчисляване на корпус натоварен с вътрешно
налягане – вътре в съда цилиндричната му част (корпуса) се
изпитват на усилия на опън както в радиално така и в осево
направление.
Елиптичните бортовани дъна се изработват чрез
горещо щамповане от плоски кръгли заготовки, състоящи се от
една или няколко заварени части, при което заваръчното
съединение задължително се изпълнява челно с пълен провар.
Стандартът приема съотношение на малката към голямата
полуос на елипсата 1/2, тогава височината на дъното е 1/4 от
диаметъра му. Освен това към елиптичната част на дъната
задължително трябва да има и цилиндрична част, чиято
височина се регламентира от стандарта.
Безразрушителният контрол може да покрие 100
% от продукцията, като дава бързи и качествени резултати.
Използва предимно апаратни методи: луминесцентен метод
(проникване на луминифори), ултразвукова и магнитна
дефектоскопия, рентгеноскопия и гамаскопия. Тези методи
изискват висока квалификация на контролиращия персонал.
Изпитване под налягане извършва се обикновено
преди самото пускане на системата (съоръжението).
Препоръчително е пробното налягане да се определя по
заводски данни и по нормативни позования. Ултразвуково
изпитване се осъществява със съгласието на компетентно лице,
изпитанието под налягане, може да бъде заменено с
ултразвуково изпитване с ултразвукови сонди. Чрез него може:
•
Да се откриват дефекти в цилиндричната част чрез
механизирана инсталация
• Да се откриват дефекти в краищата на
бутилката чрез ръчно изпитване.

6.
Оценка на риска
съоръжения под налягане

при

работа

8.

със

Оценката на риска при работа със съоръжения под
налягане трябва да установи доколко се спазват задълженията
на работодателите (собственици или ползватели на
съоръженията под налягане), произтичащи от законовите
разпоредби, в т.ч. и по отношение на извършване на
техническия надзор. Особено внимание следва да се обърне на
документирането на дейността по експлоатация, ремонт и
поддръжка на тези съоръжения – така, както се изисква от
нормативната уредба. Основните задължения на собствениците
(ползвателите) на СПО са регламентирани в чл. 39, 44 и 46 от
ЗТИП, чл. 281 от КТ и чл. 204 от Наредба №7/1999 г.

7.
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10483-89; БДС 13191-75; EN 850; EN –15245 –1; EN –ISO –
15245 –2; EN – 1964 – 2; EN – 1089 – 1; EN – 1089 – 2; EN –
1089 – 3; EN – 1968;
20. БДС 10035-85 БДС EN 583-1
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Заключение

С осъществяване на техническият надзор на
съоръженията с повишена опасност се гарантира спазването на
установените изисквания за техническо устройство и
безопасността за човека и околната среда, правилното
функциониране на тези съоръжения при изграждането и
експлоатацията
на
обекти
с
производствено
и
непроизводствено
предназначение.За
повишаването
на
сигурността на СПО в процеса на експлоатация е необходима
комплексна оценка на състоянието им и провеждане на
различни по своя вид, но свързани помежду си
организационни, технологични, строително-конструктивни
мероприятия.
Безопасността на съдове под налягане се
гарантира с извършване на регулярна диагностика. Тя се
заключава в изпълнение на комплекс от мероприятия по
техническо обследване, дефектоскопия, получаване и
обработка на необходимата, и достатъчна информация за
техническото състояние, и функционалните възможности на
съоръжението под налягане.
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POSITIONING OF VERTICAL OVERLOADING SENSORS FOR HYDROFOIL SHIP
CONTROL
РАСПОЛОЖЕНИЕ ДАТЧИКОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЕРЕГРУЗОК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СУДНОМ НА
ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ
dr., professor, eng. Skorokhodov D.A1, dr., ass. professor, eng. Starichenkov A.L.2, dr., professor, eng. Beliy O.V/3
Institute of transportation issues after N.S.Solomenko of the Russian Science Academy1,2,3
Abstract: High-speed crafts’ reliability as well as its passenger’s comfort and safety are closely related to the craft’s dynamics on sea
waves. The resultant dynamics are governed by the quality of the motion control system and its capacity for quality kinematic data
acquisition. Herein, we propose a novel method for determining accelerometers’ mounting positions within a hydrofoil ship. This method
eliminates interference from the output of accelerometers and provides the capability of determining the amplification coefficients of the
second derivative with respect to the height of the ship’s motion.
Keywords: ACCELEROMETER,
INFORMATION, METHOD

ALGORITHM,

COMFORT,

CONTROL,

The primordial requirement for a high-speed passenger
transportation craft is to provide a habitable environment in terms of
vertical overloading. In the case of a hydrofoil chip or catamaran,
the executive control system can ensure the latter requirement for a
given frequency midband [1, 2]. However, the realization of such
control system requires the flap’s or fin’s vertical acceleration
components. Thus, having this reliable information requires the
vertical overloading sensor to be located at the instantaneous
acceleration centre. Consequently, determination of two centres is
required for a hydrofloil ship that has a bow and a stern system:
bow and stern overloading sensors. The sensors must be placed
such that the bow overloading sensor provides exclusively the lift
force at the bow, while the stern overloading sensor provides
exclusively the lift force at the stern.

CRAFT,

HEIGHT,

HYDROFOIL,

HIGH

SPEED,

Now, consider the expression for an angular acceleration of
a craft. Projecting the resultant forces onto the Y-axis we obtain:
Wg ⋅ m = ∆Fb + ∆Fs

(2)

From Newton’s first law, it is possible to determine the
linear acceleration at the ship’s centre of the gravity using the
following expression:

Wg =

∆F b + ∆F s
m

The acceleration at an arbitrary point m is then

Wmi = Wg + X mi ⋅ ε =

∆Fb + ∆Fs ∆Fb ⋅ X b + ∆Fs⋅ ⋅ X s
+
⋅ X mi
m
IZ

(3)

Placing the bow overloading sensor to the instantaneous
acceleration centre of the stern foil system gives a null acceleration
reading at that point such that:

∆F s ∆F s ⋅ X s
+
⋅ X mb
m
Iz
I z ⋅ ∆F s
Iz
=−
=−
∆F s ⋅ X s ⋅ m
Xs ⋅m

Wmb = 0 =
X mb

(4)

Similarly, placing the stern overloading at the instantaneous
acceleration centre of the bow foil system we obtain the following
expression:

Wms = 0 =

Let us consider the scheme of a hydrofoil, as depicted on
fig. 1. Where, G is the centre of gravity, m is mass, Iz is the moment
of inertia relative to the Z-axis, Xb and Xs are the abscissae of the
bow and stern foil systems, ∆Fb and ∆Fs are the lift forces
increments on the bow and stern hydrofoil systems, Xmb and Xms are
the abscissae of the instantaneous acceleration centres of the bow
and stern hydrofoil systems, W is the linear vertical acceleration
and ε is the angular acceleration.

X ms = −

Iz
Xb ⋅m

(5)

The bow and stern overloading sensor’s accelerations as
measured by the accelerometers can thus be express as following:

From the sum of moments relative to the Z-axis we can
isolate the angular acceleration:

Wb =

Iz ⋅ ε = ∆Fb⋅ Xb + ∆Fs ⋅ Xs
(1)

∆F ⋅ X + ∆Fs X s
ε= b b
Iz

∆F b
X
+ ∆F b ⋅ X b ⋅ ms
m
Iz
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∆Fb
m

 X 
⋅ 1 − b ,
Xs 


∆F s 
X 
⋅ 1 − s 
m 
Xb 

Ws =

δb = −

We determine the forces on the bow and stern foils by
introducing incremental accelerations Wb and Ws:

∆F b =

∆F s =

Wb ⋅ m Wb ⋅ m ⋅ X s
=
Xb
Xs − Xb
1−
Xs

From the equation (10) we can determine the acceleration
coefficient of the controller algorithm:

(6)

K wb =

Ws ⋅ m ⋅ X b
Xb − Xs

K wb = −
Where:

Taking into account the added mass, the equation for Xmb
and Xms are as following:

X ms

Ab =

Iz + µ z
=−
(m + λ yb ) ⋅ X s

As =

Iz + µ z
=−
(m + λ ys ) ⋅ X b

(7)

λ yb

λ ys =

,

µ z = X 2b ⋅ λ yb + X 2s ⋅ λ ys

(8)

(11)

Ab
A
K w s = − 2s
2
V ,
V

(12)

(m + λ y ) ⋅ 2 X s
( X s − X b ) ⋅ C δy b ⋅ ρ ⋅ S b
(m + λ y ) ⋅ 2 X b
( X b − X s ) ⋅ C δy s ⋅ ρ ⋅ S s
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λyb - mass of the bow foil;
λys - mass of the stern foil;
Si - foil area;
li - foil span;
βi - floor angle;
The neutralization of the acceleration term appearing at the
foil (for example on the bow foil system) is possible through the
flap deviation of some angle. This angle can be from the following
relation:

ρV 2
⋅ Sb
2

(9)

Inserting (6) into (7) and using (9), we obtain:

(m + λ y )
ρ ⋅ V2
C ⋅δb ⋅
⋅ Sb = −
⋅ Wb
2
(X s − X b )
δb
y

ρV 2
⋅ Sb
(X s − X b ) ⋅ C ⋅
2
δb
y

Conclusions
The proposed method for accelerometer positioning
eliminates the interference in the signal. Upon mounting of the
accelerometers at the instantaneous acceleration centres using the
proposed method, the acceleration coefficients of the controller
algorithm can be simply obtained. The magnitude of the
acceleration coefficients should change proportionally with the
inverse of the craft’s squared velocity. This enables the
minimization of the vertical overloading of the passenger’s salon.

π ⋅ρ
(S s ⋅ cos β i ) 2 ,
4 ⋅ ls

∆F = C δyb ⋅ δ b ⋅

(m + λ y ) ⋅ X s

Therefore acceleration coefficient has to vary depending on
the ship’s velocity.

Where,

π ⋅ρ
(S b ⋅ cos β i ) 2
=
4 ⋅ lb

δb
=−
Wb

In the right hand side of equation (11), all components,
except the velocity are constant. Therefore, we transform equation
(11) as follows:

Here, the incremental forces are in terms of incremental
accelerations Wb and Ws. Similar forces directed opposite side we
can get with the help of bow and stern flap’s deviation.

X mb

(m + λ y )
Xs
1
⋅
⋅ 2 ⋅ Wb .
ρ (X s − X b ) V
C δy b ⋅
2

,

(10)
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DISPERSION MODELING AND ASSESSMENT OF AIR POLLUTION WITH
PARTICULATE MATTER (PM10) IN URBAN AREAS OF CENTRAL NORTH
BULGARIA
ДИСПЕРСИОННО МОДЕЛИРАНЕ И ОЦЕНКА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА С ФИНИ ПРАХОВИ
ЧАСТИЦИ (ФПЧ10) В УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ НА ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ
MChem. Vlaknenski Ts. ,
Dept.” Environmental sci. and ecology”– Technical university of Varna, csv@mbox.contact.bg
Abstract: The dispersion model and assessment of air pollution by particulate matter (PM10) are developed in accordance with the
requirements of the Bulgarian legislation and the Framework Directive 96/62 / EC on the assessment and management of air quality (AAQ).
The input data of the model was based on an assessment of the sources of air pollution in three urban areas of Central North Bulgaria Svishtov, Sevlievo and Gorna Oryahovitsa, defined as point, area and line sources of PM10.
The results of the modeling and assessment of air pollution in the studied urban areas of Central North Bulgaria for 2007- 2010, show that
local air pollution with PM10 from domestic heating of solid fuels is a major factor for dust pollution of air in them.
Keywords: Dispersion modeling, Atmospheric Air Quality (AAQ), urban areas of Central North Bulgaria
KEYWORDS: DISPERSION MODELING, ATMOSPHERIC AIR QUALITY (AAQ), URBAN AREAS OF CENTRAL NORTH
BULGARIA

2.2. Input for dispersion modeling

1. Introduction

The input data for dispersion modeling with SELMAGIS of
PM10 emissions in the three urban areas include the provision of
the following data:

The use of solid and liquid fuels in industry, transport and
household sectors is related to the separation of fine particulate
matter (PM10) polluting ground atmosphere of the cities.
Evaluation of the contribution of individual groups of sources in the
formation of the overall air pollution PM10 is a key factor in
assessing ambient air quality / AAQ / in an urban area. For such
evaluations dispersed modeling is an integral part of the
management of air quality.

- Meteorological data;
- Emission data about point sources;
- Emission data about area sources.
- Emission data about transport;

Made Dispersion Modelling and comparative assessment of the
quantitative results it monitored air pollution by fine particulate
matter (PM10) in three medium-sized urban areas of Central North
Bulgaria - Svishtov, Sevlievo and Gorna Oryahovitsa.

- Preparation of a digital map of the area;
- Selection of receptor network;
- Determination of background contamination

This modeling and evaluation are made in accordance with
Bulgarian legislation [1], [2] and European requirements [3] for air
quality.

2.2.1. Meteorological data
For the purposes of this modeling, weather data for the area of
(Svishtov, Sevlievo and Gorna Oryahovitsa), provided by the
NIMH-BAS have been used. In statistical aspect these are file data
in digital form for the period (2007 - 2010), containing information
on wind speed, wind direction and the category of resistance of the
atmosphere in the particular urban area.

The aim of the study is based on the results obtained from the
modeling, implementation of further measures to improve air
quality (AAQ) concerning the reduction of particulate air pollution
in the studied urban areas and provide environmental comfort of
their population ..

Modeling air pollution, by generating weather data in dynamic
order, results in frequency distribution of wind speed in respect to
direction and dispersion category, which define distribution of
PM10 in the atmosphere of the studied area.

2. Dispersion modeling of emissions of PM10
2.1. Description of dispersion model SELMAGIS
Assessment of the impact of different sources of PM 10
emissions on ambient air quality in the town of (Svishtov, Sevlievo
and Gorna Oryahovitsa) is made by dispersion modeling for two
periods (2007 and 2010). For this purpose was used the SELMA
GIS software of the German engineering office Ingenieurbüro
Lohmeyer GmbH & Co. KG, Karlsruhe [4].

2.2.2. Emission data for point sources
These are data on emissions of air pollution in the urban areas
(Svishtov, Sevlievo and Gorna Oryahovitsa) from industrial sources
that contribute to the determination of air quality in terms of PM10
air pollution.

Modeling results are presented in accordance with Regulation
№ 12/2010, and meet the requirements of Section II, Annex №8 of
the same by providing information on the share of modeled sources
of PM 10 in the average annual concentration of PM 10 for the
receptor points. The assessment model of pollution of (Svishtov,
Sevlievo and Gorna Oryahovitsa) includes data for point, area and
line sources and background contamination. SELMA GIS includes
dispersion model AUSTAL 2000 for the distribution of air
pollutants, developed by the German Environment Agency [5]. It is
Windows-based software that works as anextension of the
geographical information system (GIS) at ESRI (ArcMap).

Data used for the dispersion modeling:
- height and diameter of the chimney
- Velocity of the exhaust gas
- gas temperature
For 2007-2010 we used data from point sources of PM10 of
companies from our previous studies [6]. PM10 emissions from
industry in the urban area have been calculated based on the records
of periodic emissions measurements of atmospheric pollution and
data from annual reports on IPPC.
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2.2.3. Emission data for area sources

3.3. Entering of source data

The built-up spaces of the urbanized areas (Svishtov, Sevlievo
and Gorna Oryahovitsa) were divided into areas of habitability,
which were defined as area sources of air pollution with PM10. An
estimation of the average gross consumption of fossil fuels by
regions has been made and as well as balance calculations of
household emissions of PM10 in the atmosphere of Sevlievo
according to EMEP / EEA air pollutant emission inventory
guidebook - 2009 EMEP / CORINAIR B216, NFR: 1.A.4.b.i.Small
combustion SNAP: 020202b, Residential - Combustion plants <20
MW. The estimated PM10 emissions from the residential sector of
the regions were summed and defined as area sources.

Three types of sources have been modeled - point, area and
linear. Input data for the relevant sources are introduced by the
previously prepared dBase files with parameters of the emission
streams.
3.4. Calculation
Calculation of emissions of PM10 was done with the included
modular SelmaGIS dispersion model - Austal2000 [5], an official
model of the German Federal Environment Agency. This is a
mathematical three dimensional Lagrangian model for assessing the
diffusion of atmospheric pollutants from various emission sources.
In this particular case for the three sources, AUSTAL2000
calculated the average annual concentration of PM10 dissipation in
the region of (Svishtov, Sevlievo and Gorna Oryahovitsa). All
figures are for 2007 and 2010.

The necessary data for dispersion modeling are:
- Average height of the emissions of area sources – average
height of of the exhausted emissions from household heating, based
on the usual number of floors of the buildings in the area plus
additional value for the height of the roof and chimney.

3.5. Displaying the results
Modeling results were recorded in a format (*. DBF). Their
visualizing was done by the module SELMA Visualisation directly into ArcMap as (* .shp) files.

- Amount of the emissions of PM10 for the defined area
sources.
For the period2007-2010 we have used data for PM10 from
area sources [7] of our previous studies.

Fig.1. The results of modeling of PM10 AAC from all sources in
Svishtov, 2007

2.2.4. Emission data for linear sources
For the calculation of emissions from linear sources and
dispersion modeling in SelmaGIS the following data about the
intensity of traffic in the urban area is necessary:
- average number of vehicles that pass through a certain area
for 24 hours.
- the ratio of heavy to light vehicles.
- trafik situation including specific emission factors of transport
according to the ratio of heavy to light vehicles.
The data used for the modeling of emissions from transport
(Svishtov, Sevlievo and Gorna Oryahovitsa) was taken from our
previous studies [8]. For the modeling purposes we have used
official data of RHI and "Road Infrastructure" Agency – Sofia and
from counting the traffic on city streets for 2007-2010.
3. Results of the modeling and discussion
Modeling process includes the following sequence:
3.1. Preparation of a digital map of the area
Originally, a digital map of the urban area (Svishtov, Sevlievo
and Gorna Oryahovitsa), in WGS 1984 - UTM coordinates was
introduced by ArcMap.

Fig.2. The results of modeling of PM10 AAC from all sources in
Svishtov, 2010

3.2. Choice of receptor network and receptor (monitoring)
points
This includes defining of a receptor network of multiple fixed
points on the digital map in which SelmaGIS calculates
concentrations of PM10. For the modeling purposes we have
selected a network of receptor points within a perimeter according
to the surface of the area and unit cell dimensions 100/100 meters.
For each receptor point SelmaGIS allows visualization of the
calculated concentrations. The selection of the number and position
of the receptor points in the model which will determine the air
pollution can be fixed on the map without restrictions. In this
particular model, for the purposes of comparative evaluation we
have also selected one monitoring point for each urban area,
initialized as receptor (monitoring) point. Their location was chosen
as close as possible to the respective monitoring points (PM) in
(Svishtov, Sevlievo and Gorna Oryahovitsa). This allows
comparison of the calculated modeling results and the measured
concentrations of PM10 by the respective PM.
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Fig. 6. The results of modeling of PM10 AAC from all sources in
Sevlievo, 2010

Fig. 3. The results of modeling of PM10 AAC from all sources in Gorna
Oryahovitsa , 2007 г.

The calculated by the model average annual concentrations of
PM10 in the corresponding receptor (monitoring) points (MP),
coinciding with the location of the corresponding MP in Svishtov,
Sevlievo and Gorna Oryahovitsa are shown in tables1,2,3 .
Table 1. Share of different sources and background for the formation
of AAC of PM10 in Svishtov, 2007-2010
PM 10 AAC from the
model at a receptor point
Source
2007
2010

Fig. 4. The results of modeling of PM10 AAC from all sources in Gorna
Oryahovitsa , 2010 г.

1
Point sources (Industry)
Point sources ("TPP Svilosa" AD)
Linear Sources (Transport)
Area sources (household sector)
Area sources (Public Sector)
Background contamination
TOTAL SOURCES

RТ1061
µg/m3
2
0.33
0.10
1.33
13.13
2.34
23
40.23

RТ1061
µg/m3
3
0.26
0.14
1.26
16.85
2.00
23
43.51

Table 2. Share of each source and background for the formation of
ACC of PM10 in Gorna Oryahovitsa, 2007-2010
PM 10 AAC from the
model at a receptor point
Source
2007
2010
1

Point sources
Linear sources
Area sources
Background contamination
TOTAL SOURCES

Fig. 5. The results of modeling of PM10 AAC from all sources in
Sevlievo, 2007

RТ1061
µg/m3
2
0.03
5.5
16.8
20.34
42.67

RТ1061
µg/m3
3
0.02
2.1
18.8
26.1
47.02

Table 3. Share of each source and background for the formation of
ACC of PM10 in Sevlievo, 2007-2010
PM 10 AAC from the
model at a receptor point
Source

1

2007
RТ1061
µg/m3
2
0.40
1.62
8.22
10.34
20.58

2010
RТ1061
µg/m3
3
0.55
1.63
7.16
16.10
25.44

Point sources
Linear sources
Area sources
Background contamination
TOTAL SOURCES
The background concentration of PM10 can not be calculated
by the dispersive model. It is set with the input of the model. The
present model has estimated the local background levels of PM10

17

typical of the respective region (Svishtov, Sevlievo and Gorna
Oryahovitsa) for 2007-2010. The average annual background
concentrations set in the model were determined using the method
of objective evaluation and extrapolation of data from the
monitoring of PM10 PM (Svishtov, Sevlievo and Gorna
Oryahovitsa) for 2007-2010.

than 50% deviation from average annual values. The deviation of
the modeling was calculated as the difference between the measured
and calculated level of PM10 at the monitoring stations for the
period compared to the average annual rate (AAR) - 40 μg / m3 for
PM10.
The deviation of modeling results for 2007 and 2010 was
calculated based on measurements in the PM (Svishtov, Sevlievo
and Gorna Oryahovitsa), whereat a deviation of 6.2 to 32.5% was
achieved in relation to AAR = 40 μg / m3.

The quantitative results of the modeling of the main sources of
emissions of PM10 in ambient air of the cities of Svishtov, Sevlievo
and Gorna Oryahovitsa for 2007-2010, confirmed that emissions of
PM10 from domestic heating are a major contributor to pollution
levels in the ambient air in these areas.

The present modeling of the average annual concentrations of
PM10 in Svishtov, Sevlievo and Gorna Oryahovitsa for 2007 and
2010 meets the legal requirement for deviation and show the
expected trend of the contribution of the sources of pollution to
overall air pollution by PM10 in the cities of Svishtov, Sevlievo and
Gorna Oryahovitsa.

3.6. Deviation of modeling results.
A comparison between the calculated results of the dispersion
modeling with SELMA GIS and the measured annual average
concentrations (AAC) of PM10 in the respective monitoring point
(MP) for the 2007-2010 was done for receptor points (RP) closest to
the MP in Svishtov, Sevlievo and Gorna Oryahovitsa.

4. Conclusion
Table 4. Deviation of the results of dispersion modeling of PM10 in
Svishtov
Изчислена СГК
SELMA GIS
Година

Year

Net SGK
SELMA GIS
рецепторна
точка

receptor
point
2007
2010

РТ1061
РТ1061

μm/m3
40.23
43.51

Измерена
СГК

measured
SGK

μm/m3

Modeling results show that:
- PM10 emissions from domestic heating in 2007-2010 have the
largest contribution to air pollution in urban areas in Central North
Bulgaria (Svishtov, Sevlievo and Gorna Oryahovitsa);

Неопределеност
в % спрямо
СГН=40 μg/m3

Deviation in%
compared to
NV=40 μg/m3

- The contribution of point and linear sources of PM10 air
pollution in Svishtov, Sevlievo and Gorna Oryahovitsa is below
10%.

%

45
47.6
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Table 6. Deviation of the results of dispersion modeling of PM10 in

Измерена
СГК

Неопределеност
в % спрямо
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%
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18.1
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Pursuant to the requirements of Section I, Table. 16 Annex № 8
of Ordinance № 12/2010 on the results of dispersion modeling of
PM10 a legal requirement was placed for data quality for no more
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ИЗСЛЕДВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – В. ТЪРНОВО
STUDY OF THE NEED FOR RECONSTRUCTION OF THE WASTEWATER
TREATMENT PLANT – VELIKO TARNOVO
доц. д-р инж. Пенчо Стойчев
Технически университет – Габрово,
катедра „Физика, химия и екология”
pstoychev@tugab.bg
Abstract: Directive 91/271 / EEC on the treatment of wastewater from towns and villages raises the question of wastewater treatment to
a level that allows its discharge to natural water basins. The target of this study are the means of improving the purification effect in the City
wastewater treatment plant and achieve a degree of purification of the sewage waters from the city of Veliko Tarnovo, allowing their safe
discharge into the Yantra River.
Keywords: treatment plant, wastewater, wastewater treatment

Аеробна стабилизация на смесени първични и
излишни активни утайки в третия коридор на биобасейна;

Механично обезводняване на утайките с лентова
филтърпреса.

1. Въведение
Строителството на съществуващата пречиствателна
станция за отпадъчни води (ПСОВ) в гр. Велико Търново е
започнало през 1974 г. Технологичната схема на пречистване
по основния проект предвижда механично и биологично
пречистване с последващо обеззаразяване на водата преди
заустването в река Янтра, която на това место е II-ра категория
водоприемник.

Съоръженията и комуникациите по този работен проект са
завършени през 1997 г. Поради липсата на достатъчно
средства, някои от елементине на проекта са изградени в
непълен вид. При работа по тази временна схема ПСОВ следва
да осигурява стойността по основните показатели - биологична
потребност от кислород (БПК5) и неразтворени вещества (НВ),
както следва:
БПК5 = 30 mg/l = 1125 kg/d;
НВ = 50 mg/l = 1875 kg/d.

През 1982 г. е осъществен частичен пуск в есплоатация на
ПСОВ – В. Търново без първични утаители, хлораторно
стопанство и изгниватели за утайките. Частичният пуск
осигурява биологично пречистване без първично утаяване по
метода „Продължитена аерация” в биобасейните само на част
от отпадъчните води (Q ср.ден = 12 000-15 000 m3/d).
Останалите води преливат през преливника, пред биобасейните
и непречистени се отвеждат в реката. Лабораторията на ПСОВ
контролира редовно качествата на пречистените през
биобасейните води. Не са контролирани постоянно качествата
на заустващите след ПСОВ смесени пречистени и сурови води,
преминали през преливника и байпаса на станцията.

За да се отстранят цитираните проблеми при съоръженията
и комуникациите, община Велико Търново възлага през януари
1998 г. Работен проект за разширение, реконструкция и
модернизация на съоръженията включени в Технологичната
схема за експлоатация с аеробна стабилизация и механично
обезводняване на утайките. Проекта е наименован „Първи
етап”. С изключение на помпена станция (ПС-5) при Открити
изгниватели, съоръженията от „Първи етап” са завършени,
прeдaдени с Акт-16 и въведени в експлоатация през 2000 г.
Новият аериран пясъкомаслозадържател в схемата за
механично пречистване подобрява ефекта на утаяване в
първичните утаители и по този начин се подобряват качествата
на водите на вход в биобасейна. Ефекта не може да се отчете
като точна стойност, защото вторичните утаители са сериозно
претоварени хидравлично от преминаващите 37 500 m3/d.

През 1993 г. Американската агенция за международно
развитие /USAID/, изготвя доклад за състоянието на водите в
поречието на река Янтра с предложение за програма за
очистването им. Проучването е установило, че съществуващата
ПСОВ – В. Търново може да приеме и пречисти средно
денонощно водно количество от 38 000 m3/d (440 l/s), ако се
изгради инсталация за механично обезводняване на утайките.

През 1999-2000 г. се изготвя Работен проект „Втори етап”
за разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ със
съоръжения включени в Технологична схема за експлоатация с
анаеробно изгниване и механично обезводняване на утайките.
Основната задача на „Втори етап” е да се изградят нови
вторични утаители, които се явяват „тясно място” в капацитета
на съществуващите съоръжения в ПСОВ, както и да се
завършат откритите изгниватели за обработка на утайките по
анаеробен способ. Така се освобождава третата секция на
биобасейна (ББ) за нуждите на основното биологично
пречистване. С проекта „Втори етап” се изграждат два нови
вторични радиални утаители (ВРУ) с D = 26 m, тъй като
капацитета при общо 5 бр. ВРУ се нарушава частично само при
максимално часов поток по време на дъжд.

Доставката на лентова филтърпреса в комплект с помощно
оборудване е извършено през 1996 г., като безвъзмездна помощ
от Американска агенция за международно развитие /USAID/.
Проекта за повишаване капацитета на станцията, вследствие
въвеждането на механично обезводняване на утайките, е
наименован: „Демонстрационен проект за ПСОВ гр. Велико
Търново”. Този проект е съвместна инициатива на МОСВ при
правителството на Република България и USAID.
В резултат на възможностите, които предоставя
механичното обезводняване на утайките, през 1994 г. е
разработен проект „Временна технологична схема за работа на
ПСОВ - Велико Търново с аеробна стабилизация и механично
обезводняване на утайките”. Осноните елементи на схемата, с
механично и непълно биологично пречистване на цялото водно
количество в пречиствателната станция (Q = 37 500 m3/d) са:

Въвеждане в експлоатация на първичен радиален
утаител (ПРУ);

Осигуряване на биологично пречистване в два от
коридорите на съществуващия биобасейн;

Данните от експлоатацията показват, че параметрите за
качествата на водите на вход в ПСОВ – В. Търново през
отделните периоди са променливи. Това е нормално за една
смесена градска канализация с преобладаващи производствени
отпадъчни води.
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След дългогодишни промени в технологията и
съоръженията към настоящия момент ПСОВ –В. Търново
работи по следната технологична схема по пътя на водата:
1. Решетки - груби и фини – 3+3 броя;
2. Хоризонтален
аеруем
пясъкомаслозадържател
/двукоридорен/ - 1 бр.;
2а. Сграда с въздуходувки и класификатор за пясък;
3. Измерително устройство;
4. Разпределително устройство (РУ) към ПРУ;
5. Първични радиални утаители с D = 25 m – 3бр.;
6. Дъждопреливник – двустранен преди биобасейна;
7. Биобасейни с повърхностна аерация – 3 бр.;
8. РУ преди Вторичните радиални утаители D = 25 m;
9. Вторични радиални утаители; D = 25 m – 3бр.;
10. РУ преди Вторичните радиални утаители D = 26 m;
11. Вторични радиални утаители; D = 26 m – 2 бр.;
12. Контактни резервоари; D = 20 m – 2 бр.;
13. Заустване в река Янтра;
14. ПС за калови, дренажни води и хлорни утайки.

Като цяло, съоръженията и оборудването в ПСОВ –
В.Търново към момента са в работещо състояние. Някои
изглеждат в доста лошо състояние, защото повечето
съоръжения са значително корозирали. Биобасейна с турбинни
аератори е морално остарял модел и не може да осигури
изискването за премахване на биогенните елементи.
Предложението за реконструкция на съоръженията относно
експлоатацията им е насочена към намаляване на разходите за
поддръжка както на съществуващото, така и на бъдещото
оборудване.
Технологичната схема, която се предлага за реконструкция
на ПСОВ –В. Търново включва максимално използване на
съществуващите
съоръжения.
На
реконструкция
и
модернизация
подлежат
възлите
с
решетките
и
стабилизирането на утайките, а за биобасейн е предложено
ново решение в съответствие със съвременната световна
практика.
1.
Входна шахта – за реконструкция
На довеждащия колектор пред ПСОВ е изградена шахта с
два савака, чрез които може да се байпасира цялата станция. По
време на строителството вероятно е била допусната грешка,
тъй като дъното на Входната шахта е с 31 сm по-ниско от
дъното на канала преди решетките. Количеството на входящия
поток зависи от водното ниво във Входната шахта, което се
определя от кота горен ръб на савака към реката, който служи и
за последен приливник – в момента над него преливат водни
количества над 700 l/s.

2. Изложение
Основната идея на предлаганата реконструкция и
модернизация на ПСОВ е да се намали неблагоприятното
въздействие върху околната среда чрез осигуряване на
пречиствателна станция, която да изпуска пречистени
отпадъчни води в съответствие с изискванията на актуалните
български и международни стандарти за управление на
заустваните води.
Мястото на заустване е в такава отсечка на река Янтра, в
която последната е с категория II и е категоризирана като
„чувствителна
зона”.
Минималните
стойности
на
замърсителите на отпадъчната вода са в съответствие с
Наредба 6/2000 г. за емисионни норми за допустимо
съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води
зауствани във водни обекти. Процедурата за собствен
мониторинг на отпадъчната вода се извършва съгласно
изискванията на чл.19 от Наредба 6/ ДВ бр.97 от 2000 г. Затова
на изход от станцията ще бъде монтиран автоматичен
пробовземач за получаване на реална, усреднена проба.
Водното количество ще се измерва на вход и на изход, като
автоматично ще се сумира дневно, месечно и годишно
количество.

Предвижда се да се сложи нов савак с височина на таблата
180 сm, така че към ПСОВ да постъпва оразмерително водно
количество Qдъжд = 1185 l/s.
2.
Сграда с решетки – изграждане на нова
Предлага се да се изгради изцяло нова конструкция –
канали за груби и фини решетки, покрити в сграда. Трябва да
се предвидят три автоматични групи решетки с отвори 50 mm
(2 работни и 1 резервна) с лентов транспортьор и три фини
стъпкови решетки с отвори 5 mm (2 работни и 1 резервна) с
винтов транспортьор и компактор за отпадъци. В сградата
могат да бъдат разположени и новите въздуходувки за
пясъкозадържател, класификатор за пясък и барабанно сито
(ротострейнер) за плуващи материи, както и местния
диспечерски пункт за Механично стъпало. Докато трае
строителството на това ново съоръжение водата може да бъде
отклонена през временна решетка с отвори 10 mm до открит
канал след пясъкозадържателя.

Изискванията към качествата на пречистените отпадъчни
води за заустване в приемник „чувствителна зона” налагат
суровата вода да премине през механично, пълно биологично
пречистване и обеззаразяване. Утайките да са стабилизирани и
обезводнени. Да се направи пълна диспечеризация и оптимална
автоматизация на процесите. На фигура 1. е представена новата
принципна схема на пречиствателния процес.

3.
Аериран пясъкозадържател – реконструкция + нов
Първоначално изградения пясъкомаслозадържател (ПМЗ)
(Проект 1974 г.) не е в експлоатация. Съществуващият
пясъкозадържател е с две работни секции с общо сечение 16 m2
и работна дължина 22 m. Тези секции не са достатъчни за
оразмерителното количество по време на дъжд. Предлага се
изграждане на още една секция със същите размери на мястото
на стария пясъкозадържател. Разпределянето на водата може
да се осъществява чрез подвижна бленда в зависимост от
показанията на дебитомерите на изход – съществуващият,
който ще продължи да измерва количеството от двете секции и
новият, който ще измерва цялото водно количество от трите
секции.
За оптимизиране на работата въздуходувките и
класификатора за пясък ще бъдат в новата „Сграда с решетки”.
Предвижда се плуващите материи от трите секции да се
подават помпено за обезводняване в барабанната решетка. В
трите помпени шахти за плуващи материи ще се монтират
смесители. Контейнерите с обезводнен пясък ще бъдат до тези
от решетките и ще се извозват по-лесно.
4.
Измервателно устройство на вход – ново
Измервателното устройство за целия входящ поток ще бъде
монтирано между пясъкозадържателя и първичния утаител.

Фиг.1. Принципна технологична схема
I – Механично стъпало; II – Биологично стъпало;
III – Блок обеззаразяване; IV – Блок третиране на утайките

20

Устройство за вземане на проби от потока ще бъде
монтирано
след
пясъкозадържателя.
Измервателното
устройство на дюкера след двете секции ще остане, за да се
контролира разделянето на потока към трите секции.

Едно от възможните решения за подобряване на аерацията,
а от там и на биологичните процеси в зоната за нитрификация,
е да се изгради нова аерационна система с мембранни
дифузьори. Всяка такава система включва:
• Източник на сгъстен въздух – въздуходувки или
турбокомпресори;
• Захранващ трубопровод и фитинги – започва от
нагнетателната линия на източника за сгъстен въздух и
завършва 1-1,5 m под водното ниво в биобасейна за аериране.
До стената на биобасейна се монтира регулираща въздушна
клапа. Прието е тръбопроводът да бъде от полипропилен или
неръждаема стомана.
• Дънна решетка – служи за равномерно разпределение
на въздух към различните редове дифузьори и за опорен
елемент. Тръбите на решетката са взаимно свързани с муфи.
• Аерационни дифузьори – закрепени са към дъното на
басейна с помощта на регулируеми опори или анкери. Опорите
позволяват нивелиране на дифузьорите и до известна степен –
на техните захранващи тръби.
• Дренажна система на дънната решетка – служи за
събиране и отвеждане на събралия се кондензат.

5.
Първични утаители
Първичното утаяване ще се осъщестява в един от
съществуващите първични утаители с диаметър 25 m и
дълбочина 2.5 m. Оразмеряването на ПРУ е за максимално
водно
количество
при сухо
време. Максималният
оразмерителен хидравличен капацитет е:
Q = 1470*1.8 m3/m2.h = 2640 m3/h = 730 l/s
При максимално водно количество при сухо време Q = 2613
m3/h времепрестоя на водата е 25 min.
Изисквания Ефект на пречистване по БПК5, неразтворени
вещества, азот и фосфор е представен в Таблица 1.
Таблица 1. Изчислителен ефект на пречистване по БПК5, НВ, азот и
фосфор

№ Контролиран показател

Ефект на пречистване - ɛ%
При Qмакс. час

При Qср. час

2613 m3/h

1653 m3/h

1

БПК5

30

32

2

Неразтворени вещества

60

65

3

Азот общ

10

10

4

Фосфор общ

10

10

За избрания вече вариант за реконструкция трябва две от
секциите на същестуващия биобасейн да се разрушат и на
тяхно място да се изгради нов, модерно оборудван биобасейн,
отговарящ на съвременните изисквания.
За биологичното третиране на отпадъчната вода се
предвиждат две независими секции на биобасейна с четири
зони:
•
за нитрификация (N зона) - утайково натоварване 0.1
kgБПК5/kg CB/d и концентрация на активната утайка
3,5 kg/m3. Предвиждат се две аеробни зони бутален тип
(скорост на водата в зоната за нитрификация – 0.3 m/s).
Всяка зона ще бъде оборудвана с дифузори за фини
мехурчета, внасящи кислород. Потопени помпи ще
прехвърлят нитрифицираната смес от края на
нитрификационната зона до денитрификационната зона
(вътрешна рециркулация);
•
анаеробни зони за денитрификация (DN зона). Пред
нитрификационните зони са разположени две
анаеробни зони за предварителна денитрификация. В
тях са предвидени миксери за смесване на входния
поток с нитрифицираната смес и за предотвратяване на
утаяването. Обема на денитрификационната зона е 30%
от обема на биобасейна с цел отстраняване на азота до
стойности под 10 mg/l;
•
анаеробни зони за дефосфатизация (DP зона). Важен
параметър на пречистената вода е съдържанието на
фосфор, което е ограничено до 1 mg/l. Две анаеробни
зони за биологично отстраняване на фосфора ще бъдат
изградени след контактната зона. Времепрестоят трябва
да бъде > 0.5(Qmax + Qpay);
•
за денитрификация на рециклиращата утайка (RASDN).
За частична биофосфатизация, пълно смесване на
механично пречистената вода с рециркулиращата
утайка и равномерно разпределение към двете секции е
предвиден отделен обем за времепрестой – 10 min при
(Qmax + Qpay).

6.
Помпена станция за първична утайка – остава
съществуващата
Ще се използва съществуващата ПС за първична утайка с
d= 4.0 m. Помпите са подменени и работят добре.
7.
Дъждовен задържател с преливна шахта (ПШ) –
съществуващи Първични утаители
Биологичното стъпало се предвижда да поеме само Qмакс =
726 l/s. Количеството над Qмакс - 459 l/s ще прелива в два от
съществуващите първични утаители с диаметър 25 m. Обемът
им осигурява около 1.5 h времепрестой.
Саваците на разпределителните устройства (РУ) към двата
задържателя ще са управляеми и ще се задействат от
показанията на входното измерително устройство.
8. Помпена станция към Дъждовен задържател – нова
Ще се изгради допълнително помпена шахта, свързана с
утайковите тръби на задържателите, чрез която те ще се
изпразват по време на часовете с минимален приток в канала
пред РУ на ПРУ.
9. Биобасейн с денитрификация и дефосфатизация
Биологичните пречиствателни процеси се дължат на масови
обменни процеси, извършени от нормално развиващи се
многобройни и разнообразни микроорганизми. В ПСОВ се
строят биобасейни – реактори за контролираното им развитие.
В биобасейните се развива биомаса от микроорганизми,
известна като консорциум или биомаса от различни бактерии,
селектирани от условията в биобасейните и характеристиката
на конкретните отпадъчни води.

За случаите на ниско огранично натоварване ще бъде
осигурена станция за химично отстраняване на фосфора с
FeCl3.

Съществуващите в момента съоръжения за биологично
пречистване са морално и физически остарели. Аерационната
система на биостъпалото е с остарял тип турбинни аератори,
които са напълно износени и не осигуряват необходимия
кислород за нормална работа на биологичния процес. Те имат
малка ефективност на подаване на кислород (1-1.5 kgО2/kWh).
Аерацията с фини мехурчета има много по-висока
ефективност. На дълбочина 6 m вкарването на кислород е с
ефективност 2.4 kgО2/kWh.

Фосфорът е един от най-важните биогенни елементи
(свързан с процесите на енергиен трансфер в живите клетки),
поради което отстраняването му чрез биологични методи от
отпадъчните води е естествено и най-икономично.
Биологичното отстраняване на фосфора е свързано с
последователно протичане на редица сложни биохимични
процеси, всеки от които изисква определени оптимални
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условия (качества на отпадъчната вода), които не винаги са
налице в конвенционалните ПСОВ.

Активната утайка от шестте вторични утаители ще се
събира в черпателния резервоар на ПС за активна утайка.

Едновременното отстраняване на азот и фосфор в
биологичното стъпало е съвременния подход за отстраняване
на биогенните елементи в ПСОВ. За целта биологичното
стъпало задължително включва последователно свързани
анаеробен - безкислороден (anoxy, anoxic) и аеробен реактори
следвани от вторичен утаител.

Процесът на рециркулация е непрекъснат и ръчните саваци
в крановите шахти към утаителите са отворени непрекъснато.
Ще бъдат монтирани мътномери във всеки утаител за
регулиране на количеството активна утайка.
14. Измервателно устройство на изход – ново
Измервателното устройство за целия пречистен поток ще
бъде монтирано на канала между вторичните утаители и
контактния резервоар. Устройството за вземане на проби от
потока ще бъде монтирано след контактния резервоар.
Машината ще бъде с 12 гнезда, които се зареждат с вакуум от
потока. В лабораторията на ПСОВ на пробите се извършват
анализи за съдържанието на БПК5, ХПК, НВ, фосфор и азот във
водата.

Прилаганите в съвременната практика (последните две
десетилетия) разнообразни технологични модификации с
едновременно отстраняване на азот и фосфор в биологичното
стъпало
претърпяват
непрекъснато
развитие
и
усъвършенстване, насочено към създаване на оптимални
условия за съвместимо протичане на съответните биологични
процеси и по-специално – за ограничаване достъпа на кислород
до анаеробната зона.

Предвижда се и измервателно устройство на дюкера към
разпределителното устройство за втората тройка утаители.

Необходимият обем на биобасейните при горните изходни
данни е 13000 m3. На мястото на две от секциите на
съществуващия биобасейн може да се изгради нов.

15. Централен диспечерски пункт (ЦДП)
Системата
за
управление
и
наблюдение
на
Пречиствателната станция за отпадъчни води ще е SCADA,
която осигурява връзката между програмируемите контролери
на отделните подсистеми (технологични връзки) и оператора в
ЦДП.

10. Въздуходувна станция с диспечерски пункт – нова
Необходимото количество кислород за нуждите на
нитрификацията се внася чрез компримиран въздух от
въздуходувки (3+1 бр.). Необходимото ниво на кислородно
съдържание в биобасейна ще се контролира с оксиметри.
Сигналът от тях управлява работата на въздуходувките. За да
отговарят във всеки момент най-точно на нуждата от кислород,
две от въздуходувките ще бъдат с честотни преобразователи. В
сградата ще е разположен местният диспечерски пункт за
Биологично стъпало - MCC2 и Главното разпределително
табло.

• SCADA системата включва:
- визуализация
на
състоянието
на
отделните
подсистеми;
- предаване командите на оператора;
- натрупване на данни за работа на системата във вид
на отчети;
- информационни функции за управление и анализ на
технологичните процеси;
- идентифициране на алармени съобщения;
- идентифициране на аварийни събития.
Системата за управление ще има четири програмируеми
логистически контролери, свързани в мрежата и разположени
както следва:
- MCC1 PLC – в Сграда решетки;
- MCC2 PLC – във Въздуходувна станция;
- MCC3 PLC – в ПС към Метантанк;
- PLC операторска станция – в ЦДП.
Системата за управление и наблюдение на процесите и
съоръженията ще осигурява:
- управление на всяко съоръжение, с цел да се осигури
неговата независима работа или ремонтни дейности;
- автоматично и/или ръчно управление;
- от ЦДП – управление и наблюдение на всички
процеси и основни съоръжения.

11. Реагентно стопанство – ново
Съдържание на фосфор 1 mg/l не може да се постигне само
по пътя на биогенно елеминиране на фосфора. Трябва
допълнително да се дозира флокулант преди вторичното
утаяване. Това допринася значителна част от фосфора да се
извади от водата и да се концентрира във флокулата на
активната утайка. За тази цел се използва FeCl3. За това трябва
да се предвиди инсталация за FeCl3, която ще се включва само
в случай на повишаване показанията за нивото на фосфор в
изходния поток.
12. Разпределителни устройства при ВРУ
Изградени са три разпределителни устройства – едно за
трите вторични радиални утаители с D = 25 m, едно за двата
ВРУ с D = 26 m, където е оставена секция за допълнителен
ВРУ и едно РУ, което разпределя входния поток между
първите две разпределителни устройства.
13. Вторични радиални утаители – рекострукция+
един нов
Активната утайка се отделя от отпадъчната вода чрез
утаяване.

3. Заключение
Настоящото изследване необходимостта от реконструкция
и модернизация на ПСОВ – Велико Търново доказва, че след
реализиране на предложенията ще се постигнат следните цели:

По първоначалния проект са изградени три броя вторични
утаители радиален тип с диаметър 25 m; Нраб = 3.0 m; Wраб =
1472 m3. Предвижда се подмяна на дънните чистачи с нови,
оборудвани със савак-клапи и потопени помпи за плуващи
материи. Тласкателят на помпата ще се инсталира в
централната разпределителна тръба и ще завършва пред
утайковата
тръба.
Необходима
е
подмяната
на
триъгълниковите преливници и полупотопената преграда, за да
се осигури качествено функциониране на водната линия.

• Качествата на пречистената вода ще отговарят напълно
на изискванията на Директива ЕС 91/271;
• Инсталираните нови мощности ще увеличат капацитета
на пречиствателната станция и ще осигурят стабилност и
непрекъснатост на технологичните процеси;

• След модернизацията, пречиствателната станция ще
работи при напълно автоматизиран технологичен режим по
отношение на пречистването на водата и третирането на
утайките;

При „Втори етап” на строителството са изградени още два
броя вторични утаители радиален тип с диаметър 26 m; Нраб =
4.0 m; Wраб = 2122 m3, които са в добро състояние.

• Разходите за амортизация и поддръжка ще се намалят
значително;

Предвижда се изграждането на още един утаител с
диаметър 26 m, оборудван с утайкочистач, пригоден и за
събиране на плуващи вещества.

•
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Ще се постигане висок икономически ефект.

УСЛОВИЯТА ПО ADR ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪК (УТАЙКА) ОТ
ОБОГАТЯВАНЕ НА СУЛФИДНИ РУДИ ОТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ НА
РУДНИК ЗА ДОБИВ НА МЕД С ОГЛЕД ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ
ОКОЛНАТА СРЕДА
Варка Борисова
ВТУ „Т. Каблешков“
v_boricova@abv.bg
Резюме: Извозването на промишлени отпадъци на първо място е свързано с определяне на тяхната опасност с цел прилагане на
най-адекватните мерки с оглед опазване здравето и живота на живите организми и на околната среда. В случаят, става въпрос за
конкретен практически казус, свързан с превоз на утайка от обогатяване на руди, съдържащи мед и други химични елементи. На
база характеристиката на товара е извършена класификация - съобразно ADR и на тази основа са определени два допустими начина
за превоз. Определени са вид на превозното средство, записи в съпроводителният документ, сигнализация на товара и
компетентност на персонала. Извършена е и оценка на риска при превоза. Материалът се използва в практиката на мината при
превоза на утайката.
Ключови думи: ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪК, ПРЕВОЗЕН ДОКУМЕНТ, ОЦЕНКА НА РИСКА

1. Характеристика на товара и маршрут на
превоза

2. Класифициране на товара съгласно ADR
Наименованито „отпадъци, генериращи киселини от
обогатяване на сулфидни руди” не фигурира като позиция в
списъка на опасните товари в Табл.3.2 на АDR. Товарът не
попада и в обсега на критериите на Част 2 на ADR, поради
което не може да се причисли към някои от Класовете опасни
товари (1-8), освен към Клас 9 Други опасни вещества и
изделия. В инертната маса на материала се съдържат основно
девет метали и металоиди, но тяхните концентрации не
надвишават допустимите за индустриален район. Съставката в
отпадъка, която би могла да представлява опасност за околната
среда е сулфидната сяра, която е в концентрация над 0,1% (по
данни на изпитватлната лаборатория – до 1,81%). Поради това,
общо утайките от пречиствателната станция от І стъпало не
биха могли да се класифицират като инертни съгл. Чл.12 (3),
т.2 на Наредба за специфичните изисквания за управление на
минните отпадъци (ДВ бр.10 от 6 февруари 2009г).

При промиването на сулфидни руди в рудник Елаците,
водата извлича инертна маса, съдържаща сулфиди и редица
тежки метали. Това налага последващо третиране и утаяване.
Тези процеси се извършват в специална станция с електронен
контрол на обработката (третирането), като натрупващата се
утайка трябва периодично да се извозва до хвостохранилището,
намиращо се на около 36 – 37 километра отстояние. По своята
същност, утайката представлява опасен за околната среда
материал и като цяло процеса на извозването може да се счита
като превоз на опасен товар.
Цел: определяне начини и условията за превоз на отпадъка
при спазване изискванията на ADR и българското
законодателство за опазване околната среда.
Съгласно Доклад на „Изпитвателна лаборатория” към
„ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ” ЕАД за оценка на кислиннопродуциращите свойства на минен отпадък, опасността на
утайката е свързана основно с наличието на сулфиди, които
биха могли да генерират кисели води при опредлни условия но
с нисък процент на вероятност от действително генериране
(стр.7 от Доклада).
Данните от изследванията на проби от утайките показват,
че концентрацията на арсен, кадмий, мед и тежки метали е повисоко от предохранителната, но по-ниска от допустимата за
индустриални терени (стр.13 от Доклада), но утайките не
могат да бъдат класифицирани като инертни, поради наличието
на сулфидна сяра в концентрация до 1,81% (в първо стъпало).
На тази база, съгласно Закона за управление на отпадъците
(ЗУО), утайката е класифицирана като опасен отпадък с код
01 03 04 отпадъци, генериращи киселини от обогатяване на
сулфидни руди.
Сместта е незапалима и не поддържа горенето.

Съгласно ADR, може да се подходи по два начина:
1.

Да се приеме, че товарът не попада под действито на
изискванията на ADR (5.4.1.5), доколкото в
съответствие с част 2 (критерии), той се счита за
неопасен (тъй като не може да се опрдели критерий за
опасност) и тогава, да се използва Забележката към
5.4.1.5: „Това положение може да се използва тогава,
когато изпращача счита, че според химичните
свойства, превозвания товар (напр. разтвори и
смеси) е не опасен по ADR, но товара е опасен по
други нормативи. В такъв случай товара може да
бъде контролиран по време на превоза”.
В такъв случай в превозният документ трябва да бъде
изписано: „Утайка от пречистване на отпадни води.
Не представлява товар от който и да е Клас на
ADR” (5.4.1.5) + количество (тона).
За да се спазят изисквания и на Наредба за
третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци, превозното средство трябва да се
сигнализира отпред и отзад с бяла табела със символ
/О/. Водачът не трябва да притежава
ADR –
удостоверение, но задължително трябва да бъде
инструктиран за действията, които трябва да
предприеме в случай на авария.
Превозното средство трябва да е покрито и
уплътнено.

2.

Тъй-като несъмнено, поради киселинните си свойства,
товарът може да увреди мястото на изсипване, ако
това се случи при инцидент по време на превоза, той

Превоза
на
отпадъка
от
РК
„Елаците”
до
хвостохранилището може да се извърши по два маршрута в
основата на които е затворен за обществено движение път. При
Вариант І общата дължина е около 37 километра от които 2.5
км са от Е871, останалите – по затворения път. При Вариант ІІ
разстоянието е около 35.6 км, от които 6.6 км са от Е871,
останалите – по затворения път.
Наличието на макар и малки преходи по път за обществено
ползване налага да се използват изисквания и ограничения на
ADR – доколкото са пригодни за дадения товар.
Честота на превоза – до два пъти седмично
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може да се причисли към Клас 9 – като: вещество,
опасно за околната среда (водна среда). Основни
елементи на класификацията на вещества, опасни за
околната среда се явяват (2.2.9.1.10.2.1):
а) остра токсичност във водна среда
b) хронична токсичност във водна среда
c) способност към биологическа акумулация или
фактическа биологична акумулация
d) разлагане (биологично или небиологично),
присъщо на органичните химични вещества
Критериите за класификация са дадени в 2.2.9.1.10.3.1 и
най-общо се изразяват в определяне на:
- ЛК50 (50% летална концентрация) – концентрация на
веществото във вода, предизвикваща смърт на половината от
група на опитни животни. (Например: критерият за остра
токсичност е: ЛК50 да е по-малко от 1мг/л) , или

Сигнализиране на превозното средство
При извършване на превози при условията на ADR,
транспортното средство трябва да бъде сигнализирано (5.2)
отпред и отзад с кемлерова оранжева табела 30/40 см и надпис:
90/3077, както и със знак за опасност за околната среда (5.2.8.3
- ромб с изобразено изсъхнало дърво и риба) – отзад и от двете
страни с размери 250х250 мм. Допълнително, съгласно
Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на
производствени и на опасни отпадъци – до оранжевата табела
се поставя табела със символ /О/ на бял фон.
Задължителни документи свързани с превоза на опасен
товар
На борда на транспортното средство трябва да има:
Превозен документ с информация за опасен товар;
ADR удостоверение на водача;
Писмени инструкции за в случай на инцидент или
авария (5.4.3)

- NOEC – концентрация не предизвикваща видим ефект.
Подобни експерименти за определяне степента на опасност
за околната среда не са правени и не е необходимо да се
правят. Затова, с известна степен на презапасяване може да се
приеме, и превозваната смес (отпадъка) да се причисли към
един от двата номера на Клас 9 на ADR за вещества (смеси),
които могат да се класифицират като опасни за околната среда
(2.2.9.1.10.6):

Запис в превозния документ
В превозния документ, освен количеството (масата)
на товара, адресите (местата) на товарене и разтоварване,
трябва да има следния специален запис:
UN 3077 ОТПАДЪК, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
ВЕЩЕСТВО,Н.У.К, 9, ІІІ
Задължително оборудване на превозното средство

UN 3077 ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЕЩСТВО,
ТВЪРДО, Н.У.К или
UN 3082 ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЕЩЕСТВО,
ТЕЧНО, Н.У.К,
с опаковъчна група ІІІ – ниска степен на опасност.
(Н.У.К – не указано конкретно)

Превозното средство трябва да бъде съоръжено с:
клин за подлагане на колелата;
два предупредителни знака за случай на авария;
Допълнително оборудване:
лопата;
дренажно покривало;
пластмасов контейнер (съд за събиране).
За водача (за конкретния товар):
сигнална жилетка;
чифт защитни ръкавици;
Противопожарно оборудване
На борда на транспортното средство (ADR 2013) трябва да
има пожарогасители с обща маса на гасителното вещество 12
кг. От тях задължително: един от 2 кг. и един от 6 кг.

Определянето, дали товара е твърд или течен става по
специална процедура (2.3.4.2) и специален уред (2.3.4.1), но
поради това, че утайката е пастообразна смес с високата
консистенция - непозволяваща да се използва наличната в
мината изсмукваща цистерна за отпадъци, то може да се счита
че вещството е твърдо. На тази база, за UN 3077 са определени
следните начини на превоз Таблица А (3.2.1):
1.

2.

В преносима цистерна или контейнер за насипен
товар с инструкции Т1; ВК1 и ВК2 (4.2.5.2) и
специални инструкции ТР33 (4.5.2.3);
В ADR цистерна (автоцистерна) с код SGAV или
LGBV (4.3);

Допустими скорости
Максималната скорост при превоз на опасен товар по
пътищата за обществено ползване (без автомагистрала) е 50
км/ч.

Като МПС за превоз в цистерни е посочен код АТ (9.1.1.2).
Такъв тип моторно превозно средства се използва за: превоз на
опасни товари в неподвижно монтирани цистерни
(автоцистерни), преносими цестерни или ако превозното
средство е тип батериино превозно средство. В такъв случай
към МПС има определни технически изисквания за
оборудването, което се доказва с Удостоверение за одобрение
(с розов диагонал).
3.

Водач
Водачът трябва да притежава валидно ADR Удостоверение.
Контрол
Контрола при превоз на опасен товар се извършва от
служителите на КАТ и основно на Автомобилна
администрация - ДАИ. Тези служби контролират само
превозите, извършвани по пътищата отворени за обществено
ползване. В случаят (при І вариант) само 2.5 км. или 6% от
маршрута е на път отворен за обществено ползване, което
означава, че контрол с голяма вероятност няма да се извършва.
Това налага организиране на периодичен изненадващ контрол
от страна на независима организация (като ТЮФ НОРД), който
да обхваща както превоза по затворения път за обществено
ползване, така и
извършването на товаро-разтоварните
дейности. Обект на контрол трябва да бъде и мястото, където
се проверява техническото състояние на транспортните
средства.

Като насипен товар, съгласно инструкция VV1 (7.3.3)
VV1 – Разрешава се превозът в насипно състояние
в закрити или покрити с брезент транспортни
средства или в големи покрити или закрити с
брезент контейнери.
За случаят, това е най-удачният начин за превоз без да
се изисква специален тип на МПС, като условието е:
да не се допусне никакъв теч на товар по време на
превоза.

В такъв случай, като се използват наличните в мината
превозни средства, условията за превоз съгласно ADR са:

3. Оценка на риска

Начин на превоз
Превозът може да се извършва в покрити с брезент
самосвали, но уплътнени така, че по време на превоза да не е
възможно изтичането на товар.

Увреждане на околната среда може да настъпи при
изсипване на товара или теч по време на превоза. Изсипването
може да стане при пътнотранспортно произшествие, свързано с
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обръщане на МПС. Водачите познават добре терена и това е
малко вероятно, освен ако причината е техническа. Определен
риск има на кръстовището - при включване в движението на
обществения път (Е 871). Поради недоброто състояние на пътя,
който е затворен за обществено ползване - е възможно
счупване на ресор или пукване на гума. В такъв случай,
водачът веднага трябва да се обади на служебно лице в мината
за да се осигури ремонт на място или прехвърляне
(претоварване) на товара на друго превозно средство.
Относно действията на водача в случай на инцидент или
авария е предвидена специална лекция за ангажирания по
превоза персонал на мината.
Допълнителни съображения
Трябва да се има предвид, че сигнализацията на превозно
средство, превозващо опасен товар (оранжеви табели и знаци
за опасност) е предназначена основно като първична
информация на аварийните екипи при случай на инцидент. В
този смисъл, варианта за превоз на утайката като опасен товар
от Клас 9 - с посочената по-горе сигнализация ще бъде
излишно обременяващ с изисквания на ADR. При превоза на
въпросната утайка - в случай на произшествие, най-бързо и
най-ефикасна помощ може да се получи от екип на самата
мина. Независимо от това, ако се избере варианта за превоз
само като отпадък (първи вариант), водачът/те и всички
ангажирани с товарене и разтоварване трябва да преминат
определено обучение. Също така, трябва да бъде определен и
инструктиран екип на мината за помощ и елиминиране на
последствия в случай на инцидент.
Материалът е изготвен по поръчка на ТЮФ Норд България
от екип на „Атекс Балкани”, в състава на който е и авторът.

Литература:
1. Европейска спогодба за превоз на опасни товари по шосе
(ADR), 2013;
2. Закон за управление на отпадъците (ЗУО)
3. Наредба за третиране и транспортиране на опасни
отпадъци
4. Доклад на „Изпитвателна лаборатория” към Евротест
Контрол ЕАД

25

ХУМАНИТАРИЗМЪТ КАТО ОСНОВА НА ХУМАНИТАРНАТА ЛОГИСТИКА
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sstratieva@unwe.bg
Abstract: As the number of humanitarian crises, their duration and the crucial importance to ensure the adequate response has risen, a
greater emphasis on humanitarian logistics has emerged. Despite the extensive amount of academic work devoted to logistics and supply
chain management, the literature on humanitarian logistics remains limited. The adapting and designing of logistics systems in the field of
humanitarian assistance are needed to tackle humanitarian crises effectively and efficiently. This paper discusses how the logistics system
should behave in order to provide humanitarian assistance in more effective and efficient manner and presents the principles that guide this
behaviour. The humanitarianism is judged to be an essential criterion while the others highlighted throughout this article are based on it –
humanitarian principles (humanity, neutrality and impartiality) and humanitarian space. It is stressed that while seeking neutral approaches
to overcome the challenges in the field of humanitarian logistics, it is important to ensure that the aid is not manipulated and politicized.
This can be achieved through intensive and continuous dialogue between different stakeholders in humanitarian aid.
Keywords: HUMANITARIAN LOGISTICS, HUMANITARIANISM, HUMANITARIAN PRINCIPLES, HUMANITARIAN SPACE

2. Бедствие и хуманитарна криза – същност,
видове, причини за възникване и последици

1. Увод
Тревожен е фактът, че докладите на редица институции на
глобално ниво отчитат през последното десетилетие
значително увеличаване на броя на природните бедствия и
задълбочаване на въоръжените конфликти. Всяка година
животът на милиони хора бива преобразен, хиляди са
принудени да напуснат домовете си поради войни или са
сериозно засегнати от природни бедствия или от други
негативни явления. Бедствията могат да са толкова
катастрофални, да се случват с такава скорост и да бъдат
толкова поразителни, че засегнатите страни да не могат да
предоставят жизненоважна помощ на жителите си. Без достъп
до средства от първа необходимост като подслон, храна, чиста
вода и медицинска помощ, животът на милиони хора е изложен
на риск. Само за последните две години броят на
хуманитарните кризи, независимо от тяхната причина
(природни бедствия, военни конфликти, икономически или
политически кризи), нарасна, а последствията от тях са
трагични. Според данните на една от последните публикации
на Службата на ООН за координация по хуманитарните
въпроси (OCHA) очакванията за 2015 г. са, че 79,9 млн. души
ще се нуждаят от хуманитарна помощ в резултат на 12-те
големи хуманитарни кризи, обхващащи 22 страни в света [7].
Така хуманитарното подпомагане, като изразител на
ангажираност на хуманитарните организации с принципите на
хуманност и световна солидарност, застава на преден план
както при преодоляването на бедствията, така и на породените
от тях хуманитарни кризи. За тяхното преодоляване обаче е
необходима бърза и гъвкава реакция, т.е. хуманитарната
помощ, предвид наличните ресурси, следва да се предоставя
възможно най-бързо и най-близо до колкото се може повече
засегнати хора. Това от своя страна изисква развиване на
специфични способности за управлението на ресурсите по
такъв начин, че едновременно да се реализират както целите на
хуманитарното подпомагане, така и да се отдели внимание на
произтичащите разходи. Накратко, тези способности се
определят като логистични. Приложението на логистичния
подход в хуманитарната практика обаче налага подчиняването
му както на хуманитарните принципи, така и на хуманитарното
пространство, основаващи се на хуманитаризма. В тази връзка
цел на настоящия доклад е да очертае рамката на поведение на
логистичните системи, опериращи в хуманитарния сектор, без
следването на която не биха се реализирали в достатъчна
степен целите на хуманитарното подпомагане – ненарушаване
на хуманитарното пространство, спазване на принципите на
хуманност, безпристрастност и неутралност.

В днешно време все по-често човечеството се сблъсква с
предизвикателствата и неизвестността вследствие на
непрекъснато променящата се среда. През последните години в
световен
мащаб
както
се
наблюдават
определени
икономически, политически и социални проблеми, негативно
отражение върху обстановката създават и хуманитарните
кризи, които са в резултат от екстремални природни явления
(опустошителни земетресения, наводнения и др.) или
конфликти. Така например, земетресението в Хаити през 2010
г. води до катастрофални последствия. Според данните на
клъстера „Подслон“ общият обем на разрушенията възлиза на
около 20 млн. куб. метра (обем равен на този на големите
пирамиди в Египет), от 3.7 млн. души, засегнати от
земетресението, 223 хил. са загиналите, над 300 хил. са
пострадалите, а над 2 млн. са принудени да напуснат дома си
[2].
Между 1970 и 1990 год. броят на бедствията се е увеличил
многократно. Смята се, че природните бедствия и тези,
причинени от човешка намеса ще се увеличат с пет пъти повече
[5], като през следващите 50 години светът ще трябва да отдели
около 64 трл. долара за преодоляването на хуманитарните
кризи. Само за 2008 година засегнатите от бедствията хора
наброяват около 150-220 млн., а финансовите загуби са около
190-270 млрд. долара [3].
Съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) [1, чл.2]
„Бедствието е значително нарушаване на нормалното
функциониране на обществото, предизвикано от природни
явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни
последици за живота или здравето на населението,
имуществото,
икономиката
и
за
околната
среда,
предотвратяването, овладяването и преодоляването на което
надхвърля капацитета на системата за обслужване на
обичайните дейности по защита на обществото.“ По неговия
смисъл природните явления са „...с геологичен (геофизичен,
геоложки), хидрометеорологичен и биологичен произход, като
земетресения, наводнения, движения на маси (свлачища,
потоци от отломки, лавини), бури, градушки, големи снежни
натрупвания, замръзвания, суши, горски пожари, масови
заболявания от епидемичен и епизоотичен характер, нашествия
на вредители и други подобни, причинени от природни сили“.
Съгласно ЗЗБ бедствията, предизвикани от човешка дейност, се
отнасят до инциденти, промишлени и други аварии. Тенденция
в дефинирането на „бедствие“ обаче сред авторите в областта е
включването на последствията от военни конфликти и
терористични атаки, затова в настоящия доклад понятието
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„бедствие“ ще изразява „необичайно събитие, надвишаващо
капацитета на засегната зона за оказването на реакция по такъв
начин, че да спаси животите, да запази имуществото, и да
поддържа социалната, екологичната, икономическата и
политическата стабилност на засегнатия от него регион“.
Хуманитарната криза обикновено се определя като
драматично и негативно събитие или поредица от събития,
които представляват сериозна заплаха за живота, здравето,
безопасността и сигурността на обществото или на друга
голяма група от хора. Често хуманитарните кризи са породени
от природно бедствие или конфликт и са причина за
обедняване на населението, лишаване от природни и
материални ресурси, разпространение на болести и епидемии,
предизвикване на миграционни процеси, промяна на социалния
статус и други неблагоприятни ефекти за населението.
Хуманитарните кризи могат да са резултат и от други
негативни явления като политически и икономически
сътресения (кризи). (виж фиг. 1). Класифицирането на
хуманитарните кризи може да се извърши на база причините,
които ги пораждат, т.е. типа на бедствието (природно бедствие
и/или човешка дейност).
Факторите, които водят до възникването на хуманитарните
кризи са:
•
Войни,
въоръжени
конфликти,
саботажи,
терористични актове
•
Демографски проблеми
•
Политически или икономически сътресения
•
Епидемии
•
Глад
•
Природни бедствия и аварии
•
Други извънредни ситуации.

критикувано от международната общност. Съветът за
сигурност на ООН отсъди решението й като антихуманно и
неприемливо. То обаче е продиктувано от осъзнаването, че „...
липсва контрол и че е налице политизиране на хуманитарното
подпомагане“ [8], което налага преустановяването на
действията от страна на организацията с цел да се предотвратят
други сериозни последици, които застрашават живота както на
щатния персонал на ООН, така и на бенефициентите. Примерът
показва, че е необходимо да се обърне особено внимание върху
политическата намеса в хуманитарното подпомагане.
Политическите влияния не бива да са приоритет пред
общочовешките хуманни цели на една организация при
извършването на хуманитарни операции, които биха довели до
нарушаването на хуманитарното пространство – един от
важните елементи за ефективното осигуряване на
хуманитарните помощи.
Друг интересен пример за размисъл върху това дали
предприетите действия могат да бъдат съотнесени към
хуманността или обратно, е гладът в „третия свят“.
Продоволствената криза през 2002 год. в няколко страни от
Южноафриканската общност за развитие (SADC) се определя
като комплекс от силно политически, икономически и
демографски сътресения. През този период водеща агенция за
хуманитарното подпомагане е Световната програма на ООН по
прехраната (WFP), която заедно предприе спешни мерки за
преодоляване на тежките последствия в региона, като намери
подкрепа от страна на местните правителства и организации.
Вследствие на тази подкрепа наличната инфраструктура –
пристанища, железопътна инфраструктура и пътища, е
осигурена съобразно целите на хуманитарното подпомагане,
договорени и подписани са споразуменията с доставчиците,
транспортът и складирането са изцяло координирани,
хуманитарните помощи са разпределени в бедствения регион.
От логистична гледна точка плановете за подпомагане са
изпълнени до момента, в който кризата не придобива нов рязък
обрат – отказ от хуманитарните помощи. За решаване на
проблема с изхранването на гладуващото население на
Африканския континент са извършени доставки на
генномодифицирано зърно, вследствие на което много от
африканските държави отказваха да приемат определените за
опасни за населението продукти и семена. В резултат на това
цялата дистрибуция на генномодифицираните продукти се
преустанови, като Световната програма по прехраната към
ООН бе изправена пред предизвикателството да търси
алтернативно решение за справяне с продоволствения проблем
в Африка. Южноафриканската продоволствена криза е добър
пример, отразяващ факта, че въпреки спешността за
предоставяне на хуманитарните помощи, е необходимо
първоначално да се вземат предвид някои условия и
изисквания, върху които донорите да се съсредоточат.
Човешкото спасяване не е зелена светлина за всякакъв тип
действия, независимо от добрите намерения.
За добро или лошо, тези примери показват, че
хуманитарната намеса често е обект на политически натиск и
убеждения, нарушаване на хуманитарните принципи и
хуманитарното пространство, на база което се поражда
въпросът „След всичко това, що е хуманитаризъм?“

Фиг. 1 Хуманитарна криза

3. Проблеми на хуманитаризма
Авторите Роландо Томасини и Люк Ван Васенхов изразяват
една мисъл, че „не всичко, което блести, е злато“, т.е. че не
всичко, което изглежда на пръв поглед добре изпълнено, е така
[6]. Чрез това те изваждат на показ проблемите на
хуманитарното подпомагане и недобрите практики при
осъществяването на логистичната подкрепа. Така те апелират
към участниците в хуманитарното подпомагане да се основават
на миналия опит, който е изпълнен с безброй уроци, които
трябва да знаят и същевременно да съумеят да приложат
поуките от тях. Все пак, историята е незаменим извор както на
добри, така и на лоши примери, от които бъдещите поколения
трябва да се учат и които не бива да забравят. Лошите
практики, които могат да бъдат дадени като примери, засягат
най-вече нарушаването на принципите на хуманитаризма –
поддържане на хуманитарното пространство и спазване на
хуманитарните принципи. Така например, решението през
февруари 1993 на бившия Върховен комисар на ООН за
бежанците (UNHCR) Садако Огата (1991 – 2001 год.) за
прекратяване на всички хуманитарни операции на
организацията и за оттеглянето й от района на Босна и
Херцеговина, контролиран от сръбските сили, бе остро

4. Хуманитарни принципи и идеологии
Както бе споменато, широко възприето в литературата е
Докато се наблюдават редица интерпретации за това, което
може да бъде отнесено към хуманитарното подпомагане,
основните хуманитарни принципи
са три – хуманност,
неутралност и безпристрастност, на които трябва да се базира
всяка една хуманитарна операция. Принципите на хуманност,
неутралност и безпристрастност, служат за моделиране на
хуманитарното пространство, като изтъкват важността и
очертават предизвикателствата за запазването му. Зараждането
им се основава на идеите Анри Дюнан, като през 1864 год. те
стават част от Женевската конвенция, а през 1875 год.
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представляват основа за дейността на Червенокръсткото
движение. В свят, който е сцена на все повече и по-тежки
природни бедствия и в който човешкото страдание вследствие
на конфликти присъства трайно, като последствията са найтежки за най-бедните части на населението, участниците в
хуманитарното подпомагане е необходимо да положат общи
усилия, които да доведат до ефективно предоставяне на помощ
на жертвите на бедствия и хуманитарни кризи, за да намалят
тяхната уязвимост. От първостепенно значение за ефективното
предоставяне на хуманитарната помощ е организациите да
спазват основните хуманитарни принципи на хуманност,
неутралност и безпристрастност.
Определението за хуманитарните принципи е посочено в
Етичния кодекс на международното движение на Червения
кръст и Червения полумесец и НПО за помощ при бедствия и в
резолюция 46/182 на Общото събрание на Обединените нации.
Те произтичат от основните принципи на Червения кръст [4].
Принципът на хуманност представлява съвкупност от
възгледи и убеждения за закрила на живота и здравето на
човека, както и за осигуряване уважението към човешката
личност. Хуманитарните организации изразяват своя стремеж
към предотвратяване и облекчаване при всички обстоятелства
на човешките страдания. Едно от предизвикателствата за
оказващите хуманитарна помощ агенции е идентифицирането
на засегната група от хора, както и осигуряване на достъп до
нея. Често слабо развитите зони са най-уязвими, ограниченият
достъп води до затруднения при определянето на съответните
мерки за хуманитарно подпомагане. Пример за това е
изолираното население на Мозамбик по време на
продоволствената криза през 2002 год. в Южна Африка.
Агенциите нямат достатъчно информация, достъпът до
засегнатите хора е затруднен, вследствие на което
хуманитарните организации не са в състояние да реагират
адекватно на нуждите на тази група хора.
Принципът на неутралност означава да не се взима страна
по време на конфликт или да не се стига до противоречия от
политическо, расово, религиозно или идеологическо естество.
Връщайки се отново към примера за Южна Африка,
Световната програма по прехраната към ООН се оказва
изправена пред сериозно предизвикателство след решението за
спиране на хуманитарните помощи от генномодифицирани
храни. Въпреки големите загуби поради високите логистични
разходи за изтеглянето от територията на страната и
прекратяването на дистрибуцията на генномодифицирана
царевица, които Световната програма по прехраната към ООН
и останалите хуманитарни организации претърпяват, те остават
неутрални по въпроса.
Не по-маловажен е и хуманитарният принцип на
безпристрастност. Предоставянето на хуманитарната помощ
трябва да бъде безпристрастно и не трябва да се основава на
националност, раса, вяра или политически възгледи, а да се
основава единствено на потребността.
Въпреки, че принципите на хуманност, неутралност и
безпристрастност са универсални за всички, помощните
агенции
имат
различни
схващания,
идеологии
и
многостранчиви
интерпретации,
основани
на
тях.
Разграничават се три основни групи агенции:
•
Религиозни организации – организации, създадени
под егидата на религиозни течения, осъществяващи
хуманитарно подпомагане, без да налагат своите религиозни
възгледи и убеждения. Примери за такива организации са
„Каритас“ (Caritas) и „Католическата служба за помощ“ (CRS);
•
„Дюнанисти“ – организации, следващи идеите и
възгледите на създателя на Червенокръсткото движение Анри
Дюнан през 1875 год. Към тази група са включени и
организации, като „Оксфам“ (Oxfam), „Лекари без граници“
(Médecins sans Frontières), „Действие срещу глада“ (Action
contre la Faim) и други;
•
„Уилсонисти“ – водени от идеята за предотвратяване
на последиците от военните конфликти и изграждане на
структури, които да се грижат за мироопазването. Тази

идеология за пръв път е прокламирана от Удроу Уилсън,
президент на САЩ (1913 – 1921 год.), като предлага
създаването на Общество на народите – организация, която се
стреми да помага за запазване на териториалната цялост и
политическата независимост на големите и малки нации.

5. Хуманитарно пространство – същност,
предизвикателства и нива на въздействие

Хуманитарното
пространство
представлява
онази
оперативна среда, от която се нуждаят на място хуманитарните
участници, за да имат пълен достъп до жертвите с цел да им
предоставят помощ и защита, гарантирайки тяхната
безопасност и сигурност. Изложените по-горе примери
показват, че създаването и поддържането на хуманитарното
пространство е сложна задача. Това е така, защото средата по
време на бедствия е динамична и бързо променяща се – често
достъпът до някои области е ограничен, наблюдават се
неблагоприятни метеорологични условия, довели до редица
опустошителни бедствия и други. Друго предизвикателство са
случаите, когато хуманитарното пространство е определено от
„нехуманитарни участници“ (правителства, военни, воюващи и
други), базиращи се на разбирания и приоритети, които
невинаги са мотивирани от хуманитарните принципи.
Интерпретацията на хуманитарното пространство може да
бъде визуализирана под формата на триъгълник, където всеки
един от принципите е разположен на равно разстояние един от
друг, т.е. чрез него се изразява балансът, към който
хуманитарните организации трябва да насочат своето внимание
(виж фиг. 2).

Фиг. 2 Хуманитарно пространство
Непрестанното свиване на хуманитарното пространство
често изправя хуманитарните работници пред тежка морална
дилема – поддържане на жизненоважна помощ за жертвите или
опазване на собствения им живот. Намесата в хуманитарното
пространство влияе неблагоприятно върху достъпа до
уязвимото население и върху безопасността и сигурността на
работещите в хуманитарната област. Поддържането му на
практика е изключително труден момент в хуманитарното
подпомагане. Ключовите предизвикателства могат да се
определят като поставяне на неясно дефинирани цели, нива на
въздействие и влияние, хуманитарно-политически отношения,
финансиране и др. От представения по-долу хипотетичен
пример на Томасини и Ван Васенхов [6] се вижда, че често
основните три принципа могат да бъдат нарушени:
Така например, разглеждаме ситуацията, при която една
хуманитарна организация е отговорна за разпределението на
хуманитарни помощи между два лагера, намиращи се в
конфликт помежду си. Първият лагер е разположен в
непосредствена близост до склада на хуманитарните помощи,
докато другият е два пъти по-далеч и нуждите му от
хуманитарни помощи са много по-големи. В склада се доставят
стоки ежеседмично, като през съответната седмица в склада е
прието количество, което не може да покрие нуждите на двата
лагера за съответния период (една седмица). В случай, че
хуманитарната организация реши да следва принципа на
хуманност, тя би доставила цялото количество от стоки там,
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където броят на нуждаещите се е най-голям и съответно
разстоянието е най-кратко. Вследствие на което се наблюдава
съсредоточаване на хуманитарната помощ към един от
лагерите. В резултат на това, принципите на неутралност и
безпристрастност са пренебрегнати.
Принципите на хуманност и неутралност ще бъдат
нарушени, в случай че хуманитарната организация реши да
следва
принципа
на
безпристрастност,
при
което
хуманитарните помощи ще бъдат насочени към лагера, където
нуждите са по-големи, т.е. към „втория лагер“.
Ако се допусне принципът на неутралност да доминира при
извършването на хуманитарните операции, ще е налице
разпределение на помощите между двата лагера, като се вземат
предвид разликите в търсенето и разстоянието. Така двата
лагера ще получат помощи, пропорционално отнесени към
техните нужди и местонахождение.
Тъй като пространството е динамично (изменчивост във
формата на „равностранния триъгълник“), организациите е
необходимо да приоритизират различните принципи в
зависимост от наличната информация за състоянието и
нуждите на бенефициентите. Това налага хуманитарните
организации да бъдат по-гъвкави през различните етапи при
оказването на помощ, като се стремят да запазят
хуманитарното пространство. Част от предизвикателствата за
запазването на хуманитарното пространство са и различните
нива на въздействие и влияние – местно, регионално и
международно, представени на Фиг. 3, където е необходимо да
се запази баланса на хуманитарните принципи между всяко
едно ниво.

Изключително
важна
роля
за
преодоляването
на
хуманитарните кризи играят и международните общности,
представляващи в случая международното ниво на
въздействие. Устойчивото партньорство и сътрудничество
между различните нива спомага за запазването на
хуманитарното пространство, което е гарант за преодоляване
на последствията от бедствия и хуманитарни кризи.

6. Заключение
Безспорно, прилагането на логистичните стандарти в
хуманитарната област ще спомогне за ефективното справяне с
последствията от бедствия и преодоляване на хуманитарните
кризи. За реализирането на целите на хуманитарното
подпомагане обаче е необходимо логистичната подкрепа да се
изразява в прилагането на неутрални подходи, т.е. да се
съблюдават основните принципи на хуманитаризма – запазване
на хуманитарното пространство и ненарушаване на
хуманитарните принципи. Така това мотивира да бъдат
разгледани в настоящия доклад основните моменти, на които
трябва да се обърне внимание при адаптирането и
проектирането на логистичните системи в областта на
хуманитарното подпомагане.
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Триъгълната пирамида, изобразена във Фиг. 3 илюстрира
три различни нива на въздействие и влияние върху
хуманитарното пространство – локално, национално и
международно ниво. Основата й представлява хуманитарното
пространство, в което хуманитарните работници пряко
оперират в него, като се стремят да запазят баланса между
основните хуманитарни принципи (H – хуманност, I –
безпристрастност, N – неутралност). Хуманитарните работници
и дейностите осъществявани от тях оказват влияние върху
устойчивостта на хуманитарното пространство, т.нар. локално
ниво на въздействие. Аналогично са изобразени проекциите на
основата на триъгълната пирамида в следващите две нива на
въздействие – национално и международно ниво. Всяко едно
ниво
(проекция)
въздейства
върху
хуманитарното
пространство, чрез използване на различни инструменти и
механизми за хуманитарно подпомагане. Докато процесите на
локално ниво са свързани с осигуряване възможности за достъп
до населението, събиране на информация за достъпа до
ограничени ресурси (хуманитарни помощи, инфраструктура,
телекомуникации и транспорт) и други, тези на регионално
ниво
изразяват
реакциите
на
правителствата
и
полуправителствените агенции, които също допринасят за
извършването на различни операции за подпомагане.
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Abstract: The effects of the climate changes, world epidemics, ecological disasters, global financial and economic collapse, war conflicts
and other adverse consequences for the population rank among the major challenges for global and regional security the world is facing
today. These negative effects frequently lead to humanitarian crises. Therefore the ability to manage disasters presents a topical theoretical
and practical issue. This paper defines the various phases of the disaster management cycle and the critical role of logistics in each of the
phases.
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природни явления и/или от човешка дейност и водещо до
негативни последици за живота или здравето на населението,
имуществото,
икономиката
и
за
околната
среда,
предотвратяването, овладяването и преодоляването на което
надхвърля капацитета на системата за обслужване на
обичайните дейности по защита на обществото.“ Така с оглед
необходимостта
от
допълнителен
капацитет
за
предотвратяване,
овладяване
и
преодоляване
на
потенциалните/произтеклите от бедствието негативни ефекти,
се засилва значението както на организациите за хуманитарна
помощ, така и на теорията, и на практиката на хуманитарната
логистика. Прегледът на литературата по проблема позволява
обособяването на два фактора, които оказват влияние върху
способността на логистичната система да осъществи
навременна реакция при бедствия – характера на бедствието и
фазите на неговото управление. Докато характерът на
бедствието определя степента на несигурност и на
нестабилност на обстановката, които рефлектират върху
плавното протичане на логистичните процеси, фазите на
неговото управление (фазите от цикъла на управление на
бедствия
–
поддържане
на
готовност,
реагиране,
възстановяване и облекчаване) обуславят обема и степента на
сложност на логистичните процеси във всяка една от тях.
За охарактеризирането на бедствията съществуват
множество критерии. Някои от тях и същевременно, които
могат да бъдат определени като съществени по отношение на
изискванията към логистичната подкрепа [7, стр.497; 14,
стр.476; 3, стр. 13; и др.], са: скорост, причина, честота или
регулярност (например наличие на сезонен компонент) на
възникване, териториален обхват, интензитет, мащаб на
последствията и продължителност.
Според скоростта на възникване бедствията настъпват
постепенно (бавно) или внезапно (бързо). В първия случай
времето за реакция е значително по-голямо в сравнение с това
при внезапно възникващите бедствия. При бедствията, които
бавно достигат върховия момент на своето проявление
(например наводненията, които са резултат от проливни
дъждове и интензивно снеготопене, засушавания, епидемии и
др.), е възможно своевременно да се предприемат
необходимите действия по опазване на имуществото,
евакуиране на населението, разполагане на кризисния запас на
подходящите за това места, осигуряване на нужното
оборудване и мобилизиране на екипи за спасяване и оказване
на медицинска помощ. При бедствията, които възникват
внезапно (земетресения, вулканични изригвания и др.), времето
за реакция се свежда до минимум, а в зависимост от своята
сила последиците могат да бъдат катастрофални – разрушена
инфраструктура, сериозни икономически и социални щети
(хиляди засегнати хора, огромни материални и икономически
щети, възлизащи близо на 20% от БВП на Непал, в резултат на
опустошителното земетресение през април 2015 г.).
Според географския обхват на засегнатата зона, бедствията
се разграничават на локални и широкомащабни. Безспорно
степента на сложност на извършваните логистични операции
при локалните бедствия ще е по-ниска, за разлика от

1. Увод
Поредицата от бедствия в световен мащаб през последното
десетилетие насочи вниманието на немалка група
изследователи и практици към логистиката в сферата на
хуманитарното подпомагане. Всички те са единни в
разбирането, че логистичната подкрепа представлява основен
компонент
при
осъществяване
на
действията
по
предотвратяване, ограничаване и преодоляване на негативните
социални, икономически и други сериозни за обществото
последствия, които са резултат от бедствия. Най-общо ролята
на хуманитарната логистика в хуманитарното подпомагане
може да се изрази чрез определянето й като „своеобразен мост
между дейностите за подготовка за реагиране при дадено
бедствие и тези, свързани с неговото управление по време и
след възникването му [11, стр.3]. Преобладаваща част от
изследванията в областта обаче се фокусират върху
разглеждането на ролята й и начина на разгръщане на нейните
функции само в една от фазите на цикъла на управление на
бедствия – фазата на реагиране (оказване на хуманитарна
помощ веднага след възникването на бедствена ситуация).
Предполагаема причина за това е, че по време на тази фаза
делът на логистичните операции в хуманитарното подпомагане
е значителен и същевременно пряко се свързва с опазване
живота и здравето на засегнатото население. Освен в
овладяването на бедствията и в ликвидирането на
произтичащите от тях негативни ефекти, логистиката играе
важна роля и за намаляването на риска от тяхното възникване
(осъществяване на превенция и поддържане на готовност за
бързо и адекватно реагиране, т.е. взимане на логистични
решения и извършване на логистични дейности преди
настъпването на дадено бедствие) и за дългосрочното
възстановяване (създаване на условия за връщане към
нормалното функциониране на обществото). Това налага
отчитането на значението на хуманитарната логистика в
цялостния процес на управление на бедствията, т.е. не само във
фазата на реагиране, а и в останалите етапи на цикъла. В тази
връзка цел на настоящия доклад е разкриване ролята на
логистиката в цикъла на управление на бедствията, чието
реализиране ще се осъществи въз основа на проследяването на
основните функции на логистиката във всяка една от неговите
фази. Изходно начало на доклада е дефинирането на същността
и представянето на типологията на бедствията, като последната
е изложена дотолкова, доколкото касае непосредствено и влияе
върху логистичните дейности и решения при осъществяване на
хуманитарното подпомагане. Накрая ще бъдат представени
същността и съдържанието на управлението на бедствията,
като ще бъде изяснена ролята на логистиката във всяка от
неговите фази (фази на цикъла на управление на бедствията).

2. Същност и типология на бедствията
Дефиницията за бедствие по смисъла на Закона за защита
при бедствия [1, чл.2] гласи, че то „...е значително нарушаване
на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от
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широкомащабните. Освен това при локалните бедствия се
предполага по-бързо извършване на доставките за нуждите на
засегнатия район, поради: по-краткото времетраене на
транспортиране;
по-късите
разстояния;
по-лесното
установяване на нуждите на засегнатото население, предвид
концентрацията му в малък район; и др.
Друг критерий за класифициране на бедствията е наличието
на сезонен компонент. Въз основа на него е възможна
класификацията само на тези, чиято причина е природно
явление. Така бедствията се разграничават на такива, чието
проявление е зависимо от изменението на годишните времена
(сезони) и бедствия, при които няма такава зависимост.
Бедствията със сезонен характер (бурии, лавини, засушавания и
др.), предвид това че са в по-голяма степен предвидими в
сравнение с несезонните такива (земетресения, цунами,
вулканични изригвания и др.), не затрудняват дотолкова
осъществяването на логистичния процес, тъй като е възможно
да бъдат разработени по-точни прогнози за вида и обема на
потенциалните потребности, въз основа на които да бъдат
позиционирани съответните ресурси в очакване настъпването
на бедствието там, където е необходимо.
От гледна точка на мащаба на последствията ХоулгуинВерас и др. [7, стр.495] разграничават бедствията на
катастрофални
и
некатастрофални.
Катастрофите
(катастрофалните бедствия) се определят като събития,
породени от бедствия, които имат широкомащабно и
парализиращо действие/ефект, при което способността за
реакция на засегнатата общност може да бъде изложена на
риск. В тази връзка бедствията основно могат да бъдат
категоризирани и от гледна точка на това дали дадена страна,
сама без чужда намеса (намеса на друга страна или външна
помощ), може да овладее бедствието и да преодолее
последствията от него. От логистична гледна точка при
катастрофалните бедствия преобладаваща част от доставките
се извършват от райони, извън засегнатия, предвид това че
голяма част от запасите му могат да бъдат унищожени, докато
при некатастрофалните бедствия една част от ресурсите
(превозни средства, запаси и др.) са тези на засегнатия регион,
които са и първата вълна от хуманитарни помощи.
Въз основа на анализа дотук може да се обобщи, че
вземането на логистични решения в областта на хуманитарното
подпомагане при бедствия зависи от естеството и характера на
ситуацията. Въпреки че логистичните процеси са едни и същи
при различните бедствия, т.е. видът им не зависи от типа на
бедствието, начинът им на извършване, както и изискванията
към тях са различни. Освен от характера на бедствието обемът
и степента на сложност на логистичните процеси се определя и
от фазите на управление на бедствията.

намаляване на факторите на отрицателно въздействие,
разработване на стратегии и на планове за действие още преди
тя да е настъпила. Освен това след възникването й се
извършват редица мероприятия с цел нейното овладяване,
бързо възстановяване на засегната от бедствието общност и
постигане на устойчивост при посрещането на нови от подобен
род негативни явления в бъдеще. Така управлението на
бедствия се определя като съвкупност от процеси,
осъществявани преди, по време и след възникването на дадено
бедствие с цел превенция, намаляване на негативните ефекти
или възстановяване на нанесените щети. Изразяването му по
този начин обяснява неговия цикличен характер – процесите са
свързани и се извършват в определен ред (преди, по време и
след бедствието). Цикълът на управлението на бедствия
предполага неговото пофазисно разглеждане. Наименуването и
броят на фазите обаче варират в зависимост от гледната точка и
от съображенията на различните автори в областта. Част от
изследователите ги свеждат до три: подготовка, подпомагане
при
възникване
и
последващо
хуманитарно
подпомагане/възстановяване [9; 3;], други до четири:
отговор/реакция, възстановяване, облекчаване и подготовка [8,
стр.48; 12, стр.44], а някои към тях добавят и фазата на преход
между фазите на реакция и възстановяване [10, стр.86; 7,
стр.497]. Въпреки многообразието от схващания за
съдържанието на цикъла на управление на бедствията, широко
възприето
в
литературата
е
четирифазисното
му
структуриране: 1) поддържане на готовност (подготовка); 2)
оказване на хуманитарно подпомагане (отговор/реакция при
бедствия); 3) възстановяване (рехабилитация и реконструкция);
4) предпазни мерки за облекчаване последствията от
потенциално възникване на бедствие (облекчаване). Въз основа
на изложеното по-горе очевидно е, че основното разграничение
между фазите на цикъла се определя от гледната точка на
момента на възникване на бедствието – преди и след неговото
възникване. Преди възникването на дадено бедствие
(подготвителна фаза – поддържане на готовност); веднага след
неговото настъпване (фаза на незабавно реагиране), на покъсен етап – реконструкция и рехабилитация (фаза на
възстановяване) и последващо изграждане на капацитет
(подготвителна фаза – вземане на предпазни мерки за
облекчаване последствията от потенциално възникване на
бедствие). Очевидно фазите, освен че са тясно свързани
помежду си, предполагат и сливане на отделните цикли,
предвид преливането им една в друга и трудно забележимото
разграничение между тях (особено това се отнася за двете
подготвителни фази, представени като такива по-горе). Това
обуславя твърдението, че управлението на бедствия е
непрекъснат процес. Или иначе казано, последната фаза на
даден цикъл се явява първа за следващия, т.е. отделните цикли
нямат ясно разграничимо начало и край. Така например,
очакването да настъпи бедствие в бъдеще налага извършването
на определена подготовка за реагиране, както и такава е
необходимо да последва след отмиране на последствията от
евентуалното му проявление. Т.е. подготвителната фаза може
да се разглежда едновременно както като първа, така и като
последна, тъй като всеки път цикълът завършва и започва с нея.
Следователно управлението на бедствия, освен че се
характеризира с определена цикличност, присъща за него е и
непрекъснатостта на неговите цикли, като продължителността
им зависи от характера на бедствието (по-конкретно от
мащабността на произтеклите от него последствия). Така
графичното изобразяване на цикъла на управление на бедствия
може да се представи чрез затворена крива – кръг – символ и
изразител на безначалното и безкрайно движение и циклично
проявление (виж фиг. 1).

3. Управление на бедствия
Значителната несигурност на средата и произтичащата от
нея сложност при извършването на хуманитарните операции по
време на бедствия налага тяхното управление. Понастоящем
предвид нарастващата актуалност на проблема, свързан с
необходимостта от прилагането на системи за управление на
бедствията, за изясняването му е използвана различна
терминология, макар че чрез нея е изразено едно и също
схващане. Поначало под управление на бедствие се разбира
комплексът от мероприятия, водещи до поставяне на
бедствието под контрол и извършване на целенасочени
действия за: неговото предотвратяване с цел да се избегне
опасността, до която води то; ограничаване потенциалните
загуби и щети за населението и за околната среда при
евентуалното му възникване; осигуряване на нужна и
навременна подкрепа на пострадалите от бедствието хора; и
извършване на бързо и ефективно възстановяване. Процесът на
управление на бедствия не започва с възникването на дадена
бедствена ситуация, а изисква предприемане и прилагане на
превантивни мерки за избягване, предотвратяване или
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реакция/отговор) логистичните дейности се отнасят до
извършване на доставки на стоки от първа необходимост,
оборудване и други материални ресурси до засегнатите от
бедствия райони с цел облекчаване нуждите на пострадалото
население
и/или
възстановяване
на
засегнатата
инфраструктура. По отношение на фазата на възстановяване
проучените автори в областта я разглеждат в две направления
[5, стр.380; 7, стр.496-497; и др.] – в краткосрочен и в
дългосрочен аспект, т.е. очертават две подфази –
краткосрочно/дългосрочно възстановяване. Краткосрочната
подфаза се определя като преходен (междинен) етап между
фазата на реакция и фазата на дългосрочно възстановяване.
При нея се включват дейностите по: управление на
дарения/доброволци; извършване на оценки за нанесените
щети; разчистване на отломки, свлечена скална и земна маса;
осигуряване на временни жилища; и др. Дългосрочното
възстановяване е фаза, която може да продължи години след
бедствието. То има за цел да насърчи както бързото
възвръщане към нормален начин на живот, така и
осигуряването на неговото по-добро качество. Тук дейностите
варират от психологическо консултиране до дейности по
възстановяване на инфраструктурата, предоставяне на
хуманитарни помощи като медицински консумативи за
рутинна профилактика на заболяванията и хранителни
продукти за предотвратяване глада и недохранването на
населението.
Както бе споменато по-рано, начинът на извършване на
логистични дейности през отделните фази и етапи се различава
значително. Според Хоулгуин-Верас и др. ключовите фактори,
които влияят върху начина на извършване на логистичните
дейности и които детерминират тяхното различие в отделните
фази на цикъла са: степен на стабилност и на сигурност на

Фиг.1 Цикъл на управление на бедствия
За осъществяване на всяка една от фазите на цикъла на
управление на бедствията е необходима логистична подкрепа.
Въпреки че логистичните процеси са едни и същи в целия
цикъл на управление, всяка една от фазите налага поставянето
на
различни изисквания към тях по отношение на
продължителността, обема и спешността на тяхното
извършване, вида на потребностите, които трябва да се
задоволят, разнообразието на доставките и източниците на
снабдяване [2, стp.32]. На следващата фигура е представено
изменението на тези изисквания към логистиката в зависимост
от фазата и типа на бедствието от гледна точка на скоростта му
на възникване (виж фиг. 2).

Фиг. 2 Изисквания към логистичната подкрепа [Адапт. от
2, стр.33]

средата; и степен на неотложност на доставките [7, стр.497].
Според степента на стабилност и на сигурност на средата се
предполага, че колкото по-несигурна и нестабилна е тя,
толкова по-трудно е осъществяването на логистичния процес и
реализацията на неговите цели. Според Блекен несигурността е
присъща за всяка хуманитарна операция, независимо дали тя се
извършва по време на фазата на реакция (неотложни
хуманитарните операции) или по време на фазата на
възстановяване (пост-неотложни хуманитарни операции) [4,
стр 90]. Това обаче не значи, че степента й е еднаква в
отделните фази. Затова трябва да се отчете, че степента на
несигурност се изменя с прехода от една фаза към друга. Като
една от причините за различната степен на несигурност, с
която се характеризират отделните фази на цикъла, е
надеждността на информацията във времето. Така например,
пост-неотложната
фаза
на
бедствието
(фазата
на

Въпреки че функциите на логистиката във всяка една от
фазите на цикъла на управление на бедствия са обект на
разглеждане в следващото изложение, с цел осигуряването на
плавен преход се налага необходимостта от кратко
охарактеризиране на логистичните дейности през различните
фази на цикъла. Така дейностите по време на подготвителните
фази (облекчаване и подготовка) се извършват след
възстановителната фаза/преди фазата на отговор с цел
повишаване на безопасността и намаляване на потенциалното
негативно въздействие върху населението и инфраструктурата.
Те включват: практически тренировки, свързани с
разпределението на хуманитарните помощи; предварително
разполагане на критичните запаси в системата; извършване на
строителен контрол; и др. По време на реакцията (фаза на
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възстановяване) се характеризира със сравнително по-сигурна
и по-стабилна среда от тази по време на първите няколко часа
след възникването на бедствието, защото през този период
информацията е значително по-достъпна, по-пълна и по-точна
– надеждна. Високата степен на ненадеждност на
информацията в първите няколко часа след възникването на
бедствието, въз основа на която не може да се очертае точно и
пълно цялостната картина по отношение на броя на засегнатото
население, типа на засегнатата инфраструктура, необходимия
капацитет за разгръщане и т.н., резултира в хаотичното
извършване на краткосрочно възстановителните дейности.
Предвид това че обект на хуманитарната логистика е и
управлението на информационните потоци (информационните
потоци, свързани както с материалните потоци, така и с
потоците от хора), ролята на логистиката по време на тази фаза
е значителна. Постигането на висока ефективност в
управлението на информационните потоци ще способства за
организираното и планомерно извършване на логистичните
процеси, което от своя страна пък ще доведе до значително подобри резултати, измерени в спасени човешки животи. Друга
причина за различията в начина на извършване на
логистичните процеси е степента на неотложност на
доставките, която се отразява чрез степента на човешкото
страдание. По време на фазите на реакция и на краткосрочно
възстановяване, нивото на спешност е обикновено много повисоко, отколкото по време на дългосрочното възстановяване и
на последващото хуманитарно подпомагане. От проучената
литература [13, стр.550; 7, стр.499], трябва да се подчертае, че в
зависимост от това коя фаза на цикъла на управление на
бедствието се разглежда, фокусът по отношение на крайния
резултат на логистичната система – обслужване-разходи – е
различен, т.е. той се изменя с промяна на фазата. Докато във
фазата на реагиране се поставя акцент върху облекчаване на
човешкото страдание (т.е. както е в стопанския скетор
осигуряването на по-високо ниво на обслужване на клиентите),
постигането на висока разходна ефективност (оптимално
използване на ресурсите) е основният фокус при останалите
фази. В тази връзка е необходимо да се спомене, че
целеполагането е един от основните критерии, въз основа на
който може да се очертаят особеностите на хуманитарната
логистика.
Сравнявайки
хуманитарната
логистика
с
логистиката в стопанския сектор по отношение на
целеполагането, трябва да се отбележи, че както съществуват
определени различия, така са налице и някои сходства между
тях. Предвид целите на логистиката в стопанския сектор,
хуманитарният се подчинява на тях само в три от фазите на
цикъла – без тази на реагиране, т.е. различията между двете
направления се проявяват значително във фазата на реагиране,
по време на която ударението се поставя основно върху
бързината на хуманитарното подпомагане. Следователно
фокусът на всяка от фазите на цикъла определя особеностите
на логистиката във всяка една от тях. Така, преходът от една
към друга фаза на цикъла обуславя преминаването от една
логистична стратегия към прилагането на друга, т.е.
преминаване от избутващи (push), при които не се изчаква
точното определяне на потребностите, към издърпващи (pull)
стратегии, при които се доставят точно онези количества, от
които системата има необходимост. Предвид целите, които
трябва да бъдат изпълнени, по време на фазата на реакция
логистичните дейности се управляват на база на принципа на
избутване (доставка от запаси), а тези по време на фазата на
възстановяване – на принципа на издърпване (производство по
поръчка). Поради това че по време на фазата на незабавно
реагиране (веднага след настъпването на бедствието) запасите
се избутват на база разработени прогнози за търсенето, които
могат да се отклоняват значително от реалните нужди,
вероятността да се доставят ненужни помощи по вид и
количества е по-голяма по време на нея, т.е. приложението на
избутващите стратегии създава предпоставки за формирането
на анормални запаси (годни за употреба, но ненужни

продукти), което допълнително рефлектира върху величината
на разходите по време на този етап.
Въз основа на гореизложеното може да се обобщи, че
фазите на управление на бедствията, освен че определят обема
и степента на сложност на логистичните процеси, но и поставят
различни изисквания към тяхното управление. Така в
следващото изложение ще бъдат разгледани функциите на
логистиката във всяка една от фазите на цикъла на управление
на бедствията, въз основа на които ще се доизясни ролята на
логистиката в цялостния процес на управление на бедствията.

4. Фази на цикъла на управление
бедствията и роля на логистиката

на

Както бе споменато, широко възприето в литературата е
четирифазисното структуриране на цикъла на управление на
бедствията: 1) поддържане на готовност (подготовка); 2)
оказване на хуманитарно подпомагане (отговор/реакция при
бедствия); 3) възстановяване (рехабилитация и реконструкция);
4) предпазни мерки за облекчаване последствията от
потенциално възникване на бедствие (облекчаване).
Управлението на бедствия е дълъг и структуриран процес,
част от който е и моделирането на стратегиите за реагиране
(поддържане на готовност), въз основа на които ще се
осъществят дейностите по хуманитарно подпомагане.
Предварителното рамкиране на стратегиите за реагиране
трябва да се приеме като абсолютен императив за
хуманитарното подпомагане, предвид това че в такива
ситуации „...импровизацията не води до успех“ [12, стр.42].
Несигурността на средата по време на бедствия и
произтичащите от нея трудности, пред които са изправени
хуманитарните организации, налагат предварително да се
определят инструментите и подходите с оглед постигането на
висока ефективност и ефикасност на хуманитарното
подпомагане. Предварителната подготовка на системата,
изградените структури, елементи и функционални връзки
между тях, безспорно рефлектират върху целесъобразността на
решенията и на действията впоследствие. Най-общо
подготовката илюстрира изграждането на капацитета за
реагиране при бедствия, който се изразява в разработването на
планове и процедури за спасяване на човешките животи и
намаляване на щетите при евентуално възникване на бедствие.
Този етап от цикъла на управление на бедствията е свързан
както с разработването на аварийни планове и методи за
безопасно и успешно евакуиране, вземането на мерки за първа
помощ, извършването на тренировки, изграждането на
предупредителни системи и др., но и с планирането и
организирането на ресурсите за хуманитарно подпомагане.
Едно от основните предизвикателства пред хуманитарното
подпомагане е да се предоставят подходящите продукти и
услуги в точното време, на точното място. Решаващо значение
за постигането на това е интегрираното управление на
материалните и свързаните с тях потоци – логистиката. По
отношение на логистиката в тази фаза авторите в областта
считат, че се наблюдава определено сходство с логистиката в
стопанския сектор, все пак по време на тази фаза отсъства
необходимостта от бърза реакция, възможно е обмисляне на
стратегиите и на плана за действие при евентуални бедствия
[13, стр.551]. Така, осъзнаването на необходимостта от
едновременно намаляване на разходите и постигане на
навременен отговор при бедствия, налага хуманитарните
организации да насочат своите усилия към разработване на
процедури по управление на процесите в хуманитарното
подпомагане, както и към вземане на адекватни решения за
позициониране на ресурсите с оглед едновременното постигане
на на тези две цели – приложение на логистичния подход. Така
например, предварителното позициониране на ресурсите на
регионално ниво, както и съсредоточаването му в потенциално
рискови зони ще позволи едновременното намаляване на
разходите за снабдяване на стандартизирани стоки,
характеризиращи се с постоянно и високо търсене, и
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съкращаване на времето за реакция веднага след настъпване на
бедствието. Освен това в някои случаи предварителното
позициониране би позволило отлагане индивидуализацията на
продуктите до момента на тяхното издърпване с цел
адаптирането им към изискванията и особеностите на
потребление на местното население [13, стр.551]. Поради това
че по време на фазата на реакция се задоволяват жизненоважни
потребности, т.е. не зависят от социалния, културния и
икономическия статус на населението, ресурсите се
характеризират
с
относително
малко
разнообразие
(специфични животоподдържащи средства – стоки от първа
необходимост – като храна, медицински изделия и лекарства,
вода,
санитарно
оборудване,
подслон,
домакински
комплекти/посуда и т.н.) и позволяват значително по-лесното
стандартизиране на доставките от тях.
Поддържането на готовност от логистична гледна точка,
освен че засяга позиционирането на запасите и алокацията на
ресурсите, се отнася и до териториалното разположение на
постоянните
логистични
съоръжения
(складове,
дистрибуционни центрове и др.), до транспорта [3, стр.30-31],
до избора на информационна и комуникационна система и др.
Фазата на отговора възниква веднага след настъпването на
бедствието, по време на която дейностите са насочени
предимно към спасяване на човешки животи и предпазване от
последващи щети. През този етап се прави обстоен анализ и
оценка на нуждите от оказване на първа и друга медицинска
помощ и от задоволяване на основните потребности за
оцеляване на хората, като осигуряване на храна, вода, подслон
и др., оценка на засегнатата инфраструктура, извършване на
издирвателни и спасителни операции, извършване на
пожарогасителни дейности, настаняване на потърпевшите на
безопасно за тях място и др.
От логистична гледна точка този етап е най-сложният,
привеждащ в действие заложените в предходния етап планове
и процедури. За разлика от логистиците от частния сектор, тези
от хуманитарния са изправени пред най-голямото
предизвикателство – непредвидимостта. Не може да бъде
определени предварително
нито времето, мястото и
интензитета на бедствието, а още по-малко броя на засегнатото
население и мащаба на последствията. По време на
спасителните операции предоставянето на точна информация
по отношение на търсенето и предлагането е критично.
Непредвидимите обстоятелства и липсата на ресурси
допълнително оказват огромно напрежение и паника сред
хората. По време на таза фаза хуманитарните операции изцяло
зависят от логистиката, тъй като се налага дистрибутирането на
храна, медицински изделия, лекарства и други стоки от първа
необходимост за нуждите на засегнатото население, а животите
на хората са зависими от бързината на извършване на
логистичните дейности. Според Ван Васенхов делът на
логистичните операции по време на фазата на реакция е
значителен – „80%“ [14, стр.475], а в зависимост от мащаба на
бедствието извършването им може да трае от дни до месеци.
Основно извършваните по време на тази фаза логистични
процеси са: управление изпълнението на доставките,
управление на запасите, управление на транспорта и др. По
време на бедствия транспортът е силно уязвим на прекъсвания
(непроходимост на пътищата вследствие на разрушената
транспортна инфраструктура), особено при наводнения и
земетресения, което налага използването на алтернативни
маршрути и транспортни средства – комбиниран транспорт,
неконвенционални решения за транспортиране (например жива
тяга и спускане на хуманитарни помощи от въздуха със
самолет) и др. Транспортът, освен че е важен за извършването
на доставките на необходимите стоки, е необходим и в случай,
че се налага евакуация на населението. Предприемането на
решения за евакуиране зависи от характера на бедствието, въз
основа на което се определя дали тя да бъде цялостна или
частична, разстоянието, което трябва да се преодолее,
времетраенето на разселване на лицата (временно или
постоянно). Състоянието на инфраструктурата определя вида

на транспорта, който да се използва, но освен това
евакуирането зависи и от наличния подвижен състав и неговия
капацитет. Предвид нестабилността на транспортната
инфраструктура управлението на запасите се превръща в
стратегически
важна
област
за
осигуряване
на
непрекъснатостта на процеса на хуманитарното подпомагане.
Въпреки огромния обем на литературата за управлението на
запасите в стопанския сектор, проблемът е слабо застъпен в
хуманитарния [3, стр.46], което налага изследователите да му
обърнат по-голямо внимание.
Възстановяването се счита за предпоследния етап от цикъла
на управление на бедствията. Тази фаза цели нормализиране на
обстановката и подпомагане на населението да възвърне
нормалния си начин на живот. Тя включва предоставянето на
неотложна и на възстановителна помощ на засегнатото
население, както и извършване на възстановителни работи след
бедствието. Неотложната помощ представлява осигуряване
изхранването и временното настаняване на пострадалите лица,
на домашните и на селскостопанските животни, раздаване на
облекло и на битово имущество и предприемане на други
необходими мерки. Възстановителните работи включват
реконструкция
и
рехабилитация
на
техническата
инфраструктура, засегната от бедствието – ремонтиране на
училища, детски градини, жилищни сгради, болници,
изграждане на хидротехнически съоръжения, корекции на
реки, геозащитни мероприятия, отстраняване на повреди по
пътната инфраструктура и др.
По време на тази фаза също се изисква значителна
логистична подкрепа, като се поставя акцент върху
дистрибуцията на стоки до сградите за временно настаняване и
изхранване на населението, на материали за преустройство на
жилища, сгради и инфраструктура, като извършването им може
да бъде за период от месеци до години.
През тази фаза, както и през следващата (фазата на
облекчаване) извършването на логистичните дейности не е
критично за живота на пострадалото население, и затова не се
характеризира с толкова кратки срокове за изпълнение и
високи разходи, както е по време на фазата на реакция.
Дейностите през тези две фази до голяма степен обаче зависят
от социалните, културните, икономическите и географските
условия на засегнатото население. Освен това, те могат да
варират значително в зависимост от характера на бедствието.
По отношение на продължителността на фазата много от
авторите считат, че възстановителните работи се извършват на
два етапа/подфази – краткосрочен и дългосрочен.
Извършването на издирвателни и спасителни операции,
оценката на щетите, предоставянето на публична информация,
временното настаняване, възстановяване предоставянето на
услуги са ключовите елементи на краткосрочната подфаза, като
в зависимост от това как те биват изпълнени, се определят
решенията, които ще бъдат взети в дългосрочен аспект
(дългосрочната подфаза). Дългосрочното възстановяване
започва, когато населението започва рехабилитацията или
преместването на пътища, мостове, домове и др. съоръжения.
Това е периодът, през който се правят значителни подобрения
като укрепване на сградите и др. Делът на времетраенето на
фазата
на
възстановяване,
отнесено
към
цялата
продължителност на цикъла на управление на бедствията е
най-голям. Продължителността на фазата на възстановяване
може да бъде между 5 – 10 години. Освен това за извършването
на операциите през тази фаза се изисква и значителен финансов
ресурс.
Облекчаването се определя като превантивен подход или
продължително действие, чиято цел е да намали или елиминира
в дългосрочен план риска за хората и за тяхното имущество от
опасностите и негативните ефекти в резултат на бедствия. За
целта е необходимо вземането на предпазни мерки за
ограничаване последствията от бедствия чрез: повишаване на
устойчивостта на обектите от критичната инфраструктура;
използване на различни методики за анализ, оценка и
прогнозиране на рисковете от възникване на бедствия;
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обучение на населението чрез използване на съвременни
технологии и средства за масова информация с цел формиране
на култура на безопасна жизнена дейност и др. Козолино смята,
че „логистичният поток“ протича само в три от фазите на
цикъла на управление на бедствията [6, стр.8-9]. Според нея
фазата на облекчаване се отнася само до законотворчеството и
до разработването на механизми за намаляване на социалната
уязвимост, чиято отговорност носят правителствените
институции и в чийто обсег не попада логистиката. Това
мнение обаче може да се опровергае въз основа на
твърдението, че реализацията на тези норми и механизми
изискват извършването на определени логистични дейности.
Друг е въпросът, че делът на логистиката по време на тази фаза
не е толкова голям както при останалите фази от цикъла на
управление на бедствията. Така например в зависимост от
спецификите на рисковата зона и от степента на уязвимост на
населението могат да се предприемат действия по: изграждане
на диги; укрепване на сгради, засаждане на мангрови дървета
за предпазване на бреговите линии от циклони и др., което
изпълнение изисква безспорно логистична подкрепа. Така
фазата на облекчаване завършва предходната, чрез насочване
на последващи усилия към намаляване жертвите и
имуществените загуби при евентуално възникване на нови
бедствия.
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Варка Борисова
ВТУ „Т. Каблешков“
v_boricova@abv.bg

Резюме: Проблемът с опасните отпадъци, генерирани от индустрията и потреблението е световен проблем и е
обект на вниманието на най-високите световни и европейски форуми. В резултат, трансграничните превози и третирането
на опасни отпадъци са обхванати от строга международна законова рамка. Конвенция на ООН определя изисквания към
страните на организацията, относно третирането и превозите на опасни отпадъци. Европейски регламенти свеждат тези
изисквания като регламенти – задължителни за държавите от съюза. Конкретни правила и задължения при превозите на
опасни отпадъци се съдържат в Европейската конвенция за превоз на опасни товари ADR. В ADR са указани критерии за
опасност, задълженията на участниците в превоза, начина на превоз и съпроводителни документи.
Ключови думи: ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪК, ПРЕВОЗЕН ДОКУМЕНТ

1. Увод



Проблемът с производствените отпадъци отдавна се е
превърнал в световен проблем. Независимо от съвременните
методи и технологии за безотпадни производства, световната
индустрия и потреблението все още непрекъснато генерират
отпадък, който природата не може да приеме и разложи в
достатъчно къс период.

Приложенията на Базелската Конвенция обхващат:

В зависимост от вида, някои от отпадъците по смисъла на
ADR са и опасни и безконтролното им складиране и
разпиляване може да нанесе поражения на околната среда и
живите организми. Затова, основен проблем на държавите е:
намирането на начини за повторна употреба на отпадъците –
като вторични суровини, за унищожаването им, или намиране
на подходящи места (депа) за складиране - като всичко това е
свързано и с тяхното превозване.

1.

2.

Замърсители на средата в която живеем могат да бъдат и
чисто природни непреработени продукти, които природата
крие дълбоко в земята – нефт, концентрати на химически
елементи добивани в мините - метали, сол, радиоактивни
елементи и т.н., но извадени на повърхността, те се превръщат
в опасност за околната среда..

3.

Опасните отпадъци могат да бъдат: отработени реагенти
или вторични ненужни продукти от промишлени технологични
процеси, утайки, излезли от употреба изделия, съдържащи
опасни вещества, производствен брак и т.н.
Организация на Обединените Нации (ООН)

Категоризиране на отпадъците по групи:
 в зависимост от техния произход и състав;
 в зависимост от опасните им свойства (кодирани с
буква Н и номер, съответстващ на
идентификационния номер и класа в ADR);
Операции по обработката на опасни отпадъци
(изхвърляне, заравяне, изгаряне, преработка, рециклиране
за повторна употреба (кодирани с букви D и R и номер);
Документи, съпровождащи превоза на опасни отпадъци
между държавите:
 писмено уведомяване от държавата – износител
на отпадък до другите държави, през които
преминава транзитния превоз и държавата
вносител за: характера на отпадъка,
производител, превозвач, вид ППС, опаковка,
начин на отстраняване на отпадъка и др.
 превозен документ (товарителница CMR) по
образец
Европейски съюз (EС)

Важността на проблема с опасните отпадъци в световен
мащаб е обект на най-високият световен форум – Организация
на Обединените Нации (ООН). По-важните радикални мерки,
които предприема форума на световната общност във връзка с
опазване на околната среда са изразени в „Декларация на
Конференцията на ООН по околната за човека среда” –
Стокхолм 1972г. Следва „Световна харта за природата”,
приета на 37-та сесия на Общото събрание на ООН през 1982г.
Като завършващ документ с конкретни регламенти е
подписаната от страните международна „Конвенция
за
контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и
тяхното обезвреждане” (Базел, Швейцария 1989г.).
Конвенцията третира задължения на страните по износа, вноса,
трансграничния превоз и обезвреждането на опасните отпадъци
и е ратифицирана със Закон от Р. България, още през 1996
година.

С цел предотвратяване на потенциалните рискове,
прилагането и спазването на законодателството по отношение
на превозите на отпадъци е сред ключовите приоритети на
екологичната политика на Европейски съюз (ЕС).
На ниво ЕС, трансграничните превози на отпадъци се
регулират от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на
отпадъци. Регламентът изцяло транспонира двата основни
инструмента на глобалната нормативна рамка по отношение
движението на отпадъци, а именно гореспомената Базелска
конвенция от 1989 г. за контрол на трансграничното движение
на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане и Решение
С(2001)107 на Съвета на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР) за контрол върху
трансграничното движение на отпадъци, предназначени за
операции по оползотворяване.

Основните встъпителни становища на Конвенцията са две:


трансграничното движение на тези отпадъци от
държавата на своя произход към която и да е друга
държава, да се разрешава само когато се извършва при
условия, непредставляващи заплаха за човешкото здраве
и околната среда.

Като страна-членка на ЕС, България прилага пряко
Регламент 1013/2006 и спазва изискванията относно превозите

по възможност, опасните отпадъци, трябва да се
обезвреждат в страната, която ги е произвела;
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на отпадъци в рамките на общността, както и относно вноса и
износа на отпадъци към и от EC.

При превоз на опасни отпадъци (вкл. разтвори и смеси),
съдържащи повече от едно опасно вещество или вещества от
повече от един клас се спазват изискванията за превоз на
съответния клас за опасност, към който принадлежи найопасната съставка при следната йерархия:

Регламент 1013/2006 установява процедури и режими
за контрол върху превоза на отпадъци, в зависимост от
произхода, местоназначението и маршрута на превоза, вида на
превозваните отпадъци и вида третиране, което се прилага
върху отпадъците на тяхното местоназначение.






2. Законодателство в Р. България



Компетентният орган в България по управление на
отпадъците е Министерство на околната среда и водите.
са :








Основните Закони в България с отношение към отпадъците
Закон за опазване на околната среда – ЗООС от 1991
год. (ДВ бр.86/1991) – изменян и допълван през
следващите години, съобразно горецитирания Регламент;
Закон за управление на отпадъците (ЗУО) (ДВ,
бр.86/2003) с който са установени задължения на лицата,
извършващи дейности, свързани с отпадъци.



Ако опасните свойства на товара спадат към повече от един
клас или група вещества, които не са посочени по-горе,
веществото трябва да се класифицира според същата
процедура, но съответния клас трябва да се избере според
таблицата за преобладаваща опасност – 2.1.3.10 от ADR.

В изпълнение на Регламент ЕО 1013/2006 в България са
утвърдени и редица друти актове, като наредби,
постановления и заповеди, с които се регламентират различни
дейности свързани с отпадъците, както и техният превоз, като:




Клас 7 – радиоактивни вещества;
Клас 1 – взривни вещества и изделия;
Клас 2 – газове;
Клас 3 – течни взривни вещества в неексплозивно
състояние
Клас 4.1 – самореагиращи вещества и твърди взривни
вещества в неексплозивно състояние;
Клас 4.2 – пирофорни вещества;
Клас 5.2 – органични пероксиди;
Клас 6.1 или Клас 3 - вещества , които въз основа на
тяхната токсичност при вдишване трябва да се
класифицират към Опаковъчна група I. Вещества от
клас 8;
Клас 6.2 – инфекциозни вещества.

Отпадъци, които не отговарят на критериите за
класифициране в класовете от 1 до 9, но отговарят на
изискванията на Базелската конвенция за контрол на
международни превози на опасни отпадъци и тяхното
унищожаване, могат да се превозват с номера:

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране
на производствени и на опасни отпадъци (ДВ, бр.
29/1999);
Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.
44/2004);

UN 3077 ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА,
ТВЪРДО, Н.У.К. или
UN 3082 ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА,
ТЕЧНО, Н.У.К.

Съгласно Чл. 91 от Закона за автомобилните превози,
контрола по спазването на изискванията на ЕО 1013/2006 при
превоз на отпадъци се осъществява от длъжностните лица на
ИА „Автомобилна администрация”.

Не се спазват изискванията на ADR, ако съдържанието на
опасните вещества е в минимално количество и е под
установените критерии за опасност – по данни на
производителя или товародателя.

Опасни отпадъци съгласно ADR

3. Транспортиране на опасни отпадъци

По смисъла на ADR, опасни отпадъци са отпадъци, чийто
състав, количество и свойства създават риск за човешкото
здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства,
които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти,
които ги превръщат в опасни. Генерират се от различни
производства и технологични процеси, както и излезли от
употреба изделия.

Транспортирането на опасни отпадъци се извършва от
притежателите на отпадъци или от превозвач - само след
сключен
превозен договор. Опаковането, товаренето и
транспортирането трябва да е съобразено с характеристиките и
количеството на отпадъците.
Освен в опаковки, опасните отпадъци се превозват и в
насипно състояние в закрити или покрити превозни средства,
както и със специални изсмукващи или саморазтоварващи се
цистерни – с отварящо се задно дъно или с монтирани бутала
за изтласкване на отпадъка.

Затова, отпадъците, които съдържат вещества, включени в
списъците на отделните класове на опасност в ADR се
превозват като опасни товари - при спазване разпоредбите на
ADR.
Примери: синтетични машинни масла, акумулаторни
батерии, антифризни течности съдържащи опасни вещества,
флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак и
т.н.

При предаване на опасни отпадъци за транспортиране, те
следва да се считат за опасен товар и превозният процес
попада под изискванията на международните документи,
отнасящи се до транспортиране на опасни товари и имащи
силата на вътрешно законодателство (ADR). Изискванията са
по отношение на:

Когато опасните отпадъци са съставени от:
вещества (не посочени по име в Таблица А от
Глава 3.2) с повече от едно опасно свойство или
 разтвори и смеси
съдържащи няколко опасни
вещества,
на които не могат да бъдат определени физичните и
химичните характеристики, както и физиологичните им
свойства, то тогава се класифицират в класа на компонента,
който създава най-голямата опасност.









37

опаковането на товара;
транспортно-съпроводителните документи;
вида и обозначението на превозното средство;
допускането за превоз;
ограниченията;
обучението на персонал и т.н.

Товародателят е длъжен:











В превозния документ (товарителницата) се изписва:
„ОТПАДЪК“ – след номера по ООН.

да класифицира опасните отпадъци като опасен
товар;
да се убеди, че този опасен товар се допуска до
транспортиране
с
предвиденото
транспортно
средство;
да използва само опаковки, средства за едро
пакетиране и резервоари, които се допускат за превоз
на съответния опасен товар;
да маркира и етикетира опаковките в съответствие с
изискванията;
да спазва предписанията, отнасящи се до начина на
изпращане на товара, и ограниченията, свързани с
изпращането;
да осигури на превозвача личните предпазни средства,
изисквани
в инструкциите за действия при аварии;
да се убеди, че превозвачът има необходимото
разрешение за превоз;
да предаде на превозвача пълни и истинни данни и
сведения за товара;
да осигури разрешения, удостоверения и др.
документи, които да осигурят безпрепятственото
протичане на превоза;

или

„UN 1993 ОТПАДЪК ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ,
Н.У.К (толуолов и етилов алкохол), 3, II, (D/E)
Когато отпадъка е класифициран в един от класовете от 1
до 9 и отговаря и на критериите за опасност за околната среда
(2.2.9.1.10), в транспортния документ има и допълнителен
запис „ ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА“.

Литература:
1.Европейска спогодба за превоз на опасни товари по шосе
(ADR);
2.Закон за автомобилните превози;
3.Закон за опазване на околната среда;
4.Наредба за изискванията за третиране и транспортиране
на опасни отпадъци.

Товародателят е длъжен да изготви идентификационен
документ по образец (съгласно Наредба № 2 на МОСВ за реда
и образците, по които се предоставя информация за
дейностите по отпадъците). Той се попълва от товародателя,
превозвача и товарополучателя в случаите, когато:




Примери: „UN 1230 ОТПАДЪК МЕТАНОЛ, 3 (6.1),ІІ, (D/E)

се променя притежателят на отпадъка и се извършва
транспортиране между две площадки;
две от лицата - товародател, превозвач или
товарополучател, съвпадат;
не се променя притежателят, но отпадъкът се
транспортира по републиканската пътна мрежа между
две площадки.

Превозвачът е длъжен:
 да се убеди, че товародателят му е предал
транспортно-съпроводителните
документи
в
съответствие с предписаните форма и съдържание
и те се намират в транспортното средство;
 да се убеди, че опасният товар се допуска до
превоз със съответното превозно средство;
 да следи за липси в товара; за неуплътнения или
разкъсвания на опаковките; за превишаване на
допустимото
максимално
натоварване
на
превозното средство;
 да маркира, етикетира и обозначи превозното
средство според изискванията на нормативните
актове;
 да осигури в транспортното средство наличието на:
- копие от разрешителното си за превоз на отпадъци
издадено от МОСВ;
- копие от превозния договор;
- личните предпазни средства за екипажа,
необходими при действие в аварийни ситуации;
 при аварийно изпускане на товар по време на превоза
да действа в съответствие с инструкциите за
действия при аварии.
 до
маркировката
за
опасен
товар
(предупредителната оранжева табела) да постави
втора табела съгласно образеца (бяла квадратна
табела с буква „О” в центъра) съответно отпред и
отзад на товарния автомобил;
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APPLICATION OF INTERACTIVE ONLINE TOOLS OiRA FOR RISK
ASSESSMENT OF WASTEWATER TREATMENT
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Abstract: Economic activity "collection, disposal and treatment of waste water" is especially risky in terms of working conditions. A
significant proportion of workers in this activity are regularly exposed to humidity and low temperatures. Particularly significant and
causing serious damage to the health of employees impact of materials that can cause infectious diseases. Additional physical and
psychological stress has and the fact that employees must comply with stringent quality standards. In order to facilitate the risk assessment
process, the European Agency for Safety and Health at Work – Bilbao (EU-OSHA) has developed a comprehensive user-friendly free web
application, OiRA (an interactive risk assessment online tool), which helps micro and small enterprises to perform an overall step-by-step
risk assessment – from identifying and assessing risks at work, making and implementing decisions on preventive measures, to continuous
monitoring and reporting.
Keywords: COLLECTION, DISPOSAL, TREATMENT, WASTE WATER, RISK ASSESSMENT, OiRA

1. Introduction

2. Explanatory

The business sector “Waste water collection, disposal and
treatment” is one of the most risky in terms of working conditions.
A great number of workers performing this job are regularly
exposed to humidity and low temperatures. The impact of materials
which may cause infections plays a crucial role and can severely
affect their health. Those workers have to meet very strict quality
standards, which brings additional physical and psychological
burdens.

In order to facilitate the risk assessment process, the European
Agency for Safety and Health at Work – Bilbao (EU-OSHA) has
developed a comprehensive user-friendly free web application,
OiRA (an interactive risk assessment online tool), which helps
micro and small enterprises to perform an overall step-by-step risk
assessment – from identifying and assessing risks at work, making
and implementing decisions on preventive measures, to continuous
monitoring and reporting. OiRa is based on the successful Dutch
RI&E tool. [2] All tools are available free at
http://www.oiraproject.eu/ available-tools/#mainContent#title.

A number of factors of the working environment have a
negative effect on the workers in this sector. Their job is often
monotonous. They spend much of their working hours standing or
walking. These risks come from the specific nature of the job and
their influence can hardly be eliminated. Therefore, the employers
in the area of waste water collection, disposal and treatment should
organize the work of their employees in such a way that the possible
risks for the health of the latter and the occurring consequences
should be reduced to a maximum. A great number of the employees
in the above mentioned area work 50 hours a week. In addition,
many employees work at night and on Sundays. This is a result of
the 24-hour manufacturing cycle in this sector.

Each risk assessment performed by OiRA follows the steps
below:
1. Preparation;
2. Definition;
3. Assessment;
4. Action Plan;
5. Report.
1. Preparation
Depending on the tool structure (Fig. 1), the following is
required during this step:

The prevailing health problems among those employees are
fatigue, muscle pains, headaches, vision problems. Many of them
report about breathing problems. The employees spend some
working hours underground in a wet and humid environment.

• Choose or skip a situation/situations depending on whether
they are important for your business.
• List identical structural units, branches, shops, etc. For each
of these identical structures identical risk assessments will
be prepared within the next steps.

One of the risks is linked to the type of the waste water
treatment plant, as well as to the various chemicals used in the
respective processes. Taking into account the above mentioned,
health hazards can be classified into three categories: physical,
chemical and microbiological.
The specific nature and variety of the manufacturing processes
related to the waste water collection, disposal and treatment result
in a relatively high risk of occupational accidents and diseases.
Actually the data obtained from the National Social Security
Institute show that the number of the occupational accidents in this
business sector is low. However, due to the small number of
employees in the field of waste water collection, disposal and
treatment the coefficient of frequency of occupational accidents is
higher than the country average.
Risk assessment is an important first step in the prevention of
occupational accidents and diseases. OiRA, an online interactive
risk assessment tool, facilitates this process. OiRA provides stepby-step solutions to the risk assessment process – it starts by
defining the risks at work, then it get users acquainted with the
process of implementation of preventive measures, and it ends with
monitoring and risks reporting. [1]

Fig. 1. Preparing for risk assessment OiRA
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2. Definition
Within this step the specific dangers and problems in the
enterprise are defined. (Fig. 2)
The type of the single groups of dangers that will be defined is
structured in modules and sub-modules. The module content is in
compliance with the requirements of art. 3 of Ordinance 5 on the
Procedure, Manner and Frequency of Carrying Out Risk
Assessment. [3]
The importance and topicality of the modules and their scope
are confirmed by the results presented in the Profile of Safety at
Work “Waste water collection, disposal and treatment”.
Each module contains a database of statements describing the
risks for the employees and the following principles are observed:
/if the statement is true, the risk is permissible and vice versa/, and
when the regulatory requirement is not met, the risk is nonpermissible.
Some of the risks are defined by default and can not be
changed, for example the risk of falls from an elevation is always
high and can not be changed.

Fig. 3. Assessing the identified risks

For each statement explanations about the risk and its causes are
provided (danger, regulatory requirement and other risk-related
information).

4. Action Plan
Within this step a decision about the measures that can be taken
to eliminate or minimize the risks defined is made. (Fig. 4)

Basic/principle solutions applicable to waste water collection,
disposal and treatment are given.

Additional measures can be entered and/or measures proposed
by the system can be selected. In addition, the proposed measures
can be changed.

The statements are formulated in such a way that the possible
answers are “YES” or “NO”.

The following should be completed for each measure:
• The overall approach (to eliminate or minimize the risk).
• The specific action/s required for the application of the
respective approach.
• The required level of expert experience and/or
requirements.
• The person responsible: the person responsible for the
implementation
• The budget: the costs to be incurred.
• The start and end date.

Fig. 2. Risk assessment

3. Assessment
Within this step the risks caused by the dangers/problems
determined in the Definition step are assessed, as well as the level
of these risks (Fig. 3). Depending on the envisaged assessment
method, the following has to be done for each risk:
• To make a decision on its priority: high, medium and low.
• To determine the variables (exposure, weight of the harm
and probability) so that the system can automatically
calculate the risk priority according to your settings.
This result will be shown in the Action Plan step.
Some risks are very important and have very serious
consequences therefore it is not necessary to assess them. They will
be considered in the Action Plan step.

Fig. 4. Preparation of an action plan
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• An already created assessment for a given subject after its
change can be adapted to another analogous one. In this way
the time for repeating already assessed situations is saved.

5. Report
By means of the Report you can check the implementation of
the Action Plan and its current status at any time. It is useful
because it monitors and reports to the Safety Councils how the
planned measures are implemented and if necessary to correct the
initially planned actions and the adopted deadlines. (Fig. 5)

The contents of interactive online tools for risk assessment
OiRA part of the economic activities is created by the authors
within the project BG051PO001-2.3.01 "Prevention Safety and
Health at Work" implemented with the financial support of OP
"Human Resources Development" co-financed by the ESF EU and
implemented by EA "GLI".
Additional
information
http://projects.gli.government.bg/

is

available

at:

4. Literature
[1] Codes of "best practices"; technical rules guide with practical
rules and guidelines on safety and health at work of economic
activity "Collection, disposal and treatment of wastewater", The
General
Labour
Inspectorate,
2012,
http://projects.gli.government.bg/index.php?mod=content&show=15
[2] http://www.rie.nl
[3] Ordinance 5 on the Procedure, Manner and Frequency of
Carrying Out Risk Assessment, DV 47/1999
[4] http://projects.gli.government.bg/index.php?mod=content&sho
w=10

Fig. 3. Finalize the report and plan and opportunities for its treatment

The Report is a very important and useful element of the OiRA
tool since the conditions under which the work is done constantly
change and the risk assessment should be continuously updated and
adapted to the new working conditions.
The Report can justify the necessity for updating the Health and
Safety Plan in relation to new emerging risks in the course of work.

3. Conclusion
The benefits of the OiRA risk assessment tool are as follows:
• The process of risk assessment or assessment review can be
stopped and restarted at any time.
• The online assessment is securely stored and protected by a
password. It can be accessed at any time by the person who
created it in order to review or update it by editing the
records.
• It can be used by less experienced people who are not
experts in the area of Safety and Health at Work. It unifies
the approach of risk assessment by comprising minimal
requirements to provide health and safety at work.
• It is user-friendly and allows us to increase the information
integrated in it in order to help the assessors. Therefore, it is
also useful for experts in the field of health and safety at
work.
• The Action Plan and the Report can be printed at any time
so as to document the assessment results.
• One user can create an unlimited number of assessments for
different enterprises and subjects.
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ИЗСЛЕДВАНЕ УДАРА НА ТВЪРДО ТЯЛО С ГУМЕН БУФЕР
(МОДЕЛИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ СВОЙСТВА И УДАРНИЯ ИМПУЛС)
INVESTIGATING THE IMPACT OF A RIGID BODY WITH A RUBBER BUFFER
(MODELING THE MATHERIAL PROPERTIES AND IMPACT IMPULS)
Доц. д-р инж. Митев Н. Ал.
Технически университет – Габрово, България
E-mail: mitev_n@tugab.bg
Abstract: On the basis of a natural experiment on creeping at a pseudo-static compressive load and numeric experimentation with the
obtained data, the material properties are defined by means of weakly-singular kernels of creeping and relaxation of the buffer material. The
shape is determined and the impact impulse loading the buffer is modeled on the basis of natural tests of the impact of the rubber buffers and
their numerical processing.
Keywords: IMPACT, IMPACT FORCE, VISCOELASTIC IMPACT, RUBBER BUFFER, VISCOELASTIC BUFFER
където: σ - напрежение; ε - деформация; E - модул на
еластичност; K (t − τ ) - функция на влияние (ядро на пълзене);

1. Увод

R(t − τ ) - ядро на релаксация; t - време на наблюдение; τ време, предшестващо момента на наблюдение.

Гумените буфери са устройства за безопасност широко
използвани в подемно-транспортните машини поради
елементарното си устройство, ефективната си и надеждна
работа и ниската си цена. Материалите от които те се
изработват са различни по състав каучукови смеси и
полиуретан, за които е известно, че притежават вискоеластични
свойства. Механичните свойства на вискоеластичните
материали и тяхното моделиране представляват самостоятелен
комплекс от проблеми, които в зависимост от поставената
задача се решават по различен начин и нямат еднозначно
решение. Механичното поведение на тези материали,
отразяващо връзката между напрежения и деформации при
доказани линейни свойства се описва математически с
помощта на линейни времеви оператори, включително
диференциални и интегрални, като предпочитанията най-често
са свързани с използваните начини на измерване на една или
друга тяхна характеристика. Във вискоеластичните тела при
натоварване протичат паралелно с различна скорост два
процеса – пълзене на материала и релаксация на напреженията.

Както следва от теорията на интегралните уравнения от
втори род на Волтера между функциите K (t ) и R (t )
(съответно ядро на пълзене и ядро на релаксация) съществува
връзката
t

(3)

0

позволяваща по една от известните функции да се намери
другата. При известно ядро на релаксация R (t ) функцията

K (t ) , определима с помощта на уравнение (3) се нарича още
резолвента на ядрото R (t ) и обратно при известно ядро на
пълзене K (t ) негова резолвента е R (t ) . Като ядра на
релаксация с известни резолвенти се използват редица слабо
сингулярни функции. В рамките на тази работа, като ядро на
релаксация ще използваме ядрото на Работнов. Същото има
вида:

За установяване на материалните свойства са използвани
пробни тела от буферния материал с които са проведени
експериментални изследвания при постоянно натоварване на
натиск.
За дефиниране на ударната сила са използвани
експериментални данни от стендови изпитания на удар на
гумени буфери от същия вид и резултати от изследване
формата на ударния импулс.

(4)

Обект на изследване са гумени буфери с конична форма и
плоска челна повърхнина възприемаща удара.

(5)

σ (t )
E

+

1
E

K (t) = t α

(−1) n β n t n (1 + α )
,
∑
n = 0 Γ[(n + 1)(1 + α )]
∞

α , β - коефициенти на ядрото.
Уравнение (1) дава възможност по данни от едноосни
опити при стъпално натоварване на натиск да бъдат
определени експериментално функцията на влияние K (t ) и
стойността на еластичния модул E . За моделиране на K (t ) се
използва зависимостта (5).
За моделиране на ударния импулс (разпределението на
ударната сила за времето на удара FIMP (t ) е използвана база
експерименталнни данни и емпиричната зависимост:

t

∫ K (t − τ ) σ (τ ) dτ ;
0

t

(2)

tα
,
Γ(1 + α )

където: Γ(1 + α ) , Γ[(n + 1)(1 + α )] - гама функция на Ойлер;

За дефиниране на вискоеластичните свойства на материала
от който са изработени изследваните буфери е използвана
теорията на линейната вискоеластичност на Болцман-Волтера,
в която връзката между деформациите и напреженията се
представя със следните две зависимости:

ε (t ) =

R (t ) =

неговата резолвента е функцията:

2. Предпоставки и начин за решаване на
проблема

(1)

∫

R(t ) − K (t ) = K (t − τ ) R(τ ) dτ ,

σ (t ) = E ε (t ) − E ∫ R(t − τ ) ε (τ ) dτ ,

(6)

0
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FIMP (t ) = 2 B eσ t (sin(ωc .t ) )β

3. Решаване на проблема. Резултати и
дискусия

Числено

диференцираме

масивът

и използвайки (7)

~

мащабираме ε (t ) , при което получаваме експериментални
данни
за
функцията
на
скоростта
на
пълзене

За установяване на материалните свойства са проведени
натурни експерименти на цилиндрични образци с размери
ф32х38 при стъпално натоварване на натиск при константно
напрежение на натиск σ k = 247033 Pa и температура 20 Сº.
Същите са проведени на стенд за изпитване на опитни образци
на пълзене при псевдо-статично натоварване на натиск.

~

(ядро на пълзене) K (t ) .
~

K (t ) =

(7)

Въз основа на експерименталните данни за пълзене след
тяхното мащабиране (фиг. 1) и предварително отстраняване на
началните стойности от процеса на натоварване представящи
мигновената т.е. еластичната деформация получаваме масива

~

d ε (t ) 1
,
d t mt

E

σk

където mt е мащабът на времето.
~

Графика на K (t ) за един от масивите с експериментални
данни за пълзенето – “Creep_04” e показана на фиг. 3.

~

от стойности за ε (t ) , на базата на който определяме
коефициентите на ядрото.

0.01
0.05

λ K (t ), s −1

0.04
0.0344

~

ε (t )

0.005

0.03

~

K (t ), s −1

0.02

0
0

0.01
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t, s
Фиг. 3. Експериментално определена функция на скорост на пълзене -

0
0

100

300

200

400

~

K (t ) и аналитично определена - K (t ) с помощта на уравнение (7) при
стойности на коефицентите λ = 0.009051, α = -0.18942 , β = 0.04812 .

500

t, s

Фиг. 1. Експериментална крива на пълзене ε (t ) на гумен образец при
стъпално натоварване на натиск при напрежение σ k = 247033 Pa .

Коефициент на корелация r = 0.39823 .

Пълзене на образеца през първите 500 s .

Използвайки (5), с помощта на метода на най-малките
квадрати въз основа на масива с експериментални стойности за

Въз основа на еластичната деформация ε 0 = 0.344
определяме стойността на модула на линейни деформации
E = 7181183 Pa .

функцията на скоростта на пълзене K (t ) с помощта на
потребителска
програма
на
MathCAD14
определяме
коефициентите - λ , α , β за ядрото на пълзене - K (t )

~

~

С помощта на определените коефициенти и уравнение (5)
генерираме масив от стойности за функцията на скоростта на
пълзене - K (t ) , интегрираме го и след мащабиране по формула
(8) получаваме масив, аналитично определени стойности за
ε (t ) , с който чисто визуално оценяваме степента на

0.04
0.0344

5

0.03

съвпадение

двете

криви-

аналитична

- ε (t )

и

~

експериментална - ε (t ) . Графики на двете функции са
представени на фиг. 4, фиг. 5 и фиг. 6.

~

ε (t )

между

0.02

(8)
0.01

ε (t ) =

σk
E0

[1 + λ K (t ) mt ]
~

На фиг.4 са показани графики на експерименталната ε (t ) и
аналитично определената ε (t ) криви (деформация) на пълзене
при постоянно натоварване в продължение на 500 s. На фиг. 5
са представени същите криви за интервала 0 – 50 s от процеса
на пълзене, a на фиг. 6 кривите на пълзене за интервала 0 – 5 s.

0
-1

0

1

2

3

t, s

4

5

~

Фиг. 2. Експериментална крива на пълзене ε (t ) на гумен образец при
стъпално натоварване на натиск при напрежение σ k = 247033 Pa .

Следва да се отбележи, че при използването на ядрото на
Работнов, законът за линейната вискоеластичност се представя
със следните зависимости за σ (t ) и ε (t ) :

Пълзене на образеца през първите 5 s .
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ε (t ) =

(9)

σ (t )
E

+

λ
E

На фиг. 7 са представени част от резултатите от
проведените числени експерименти с ядрото на Работнов.

t

∫

K (t − τ ) σ (τ ) dτ

0

0.05
t

(10)

σ (t ) = E ε (t ) − E λ

∫ R(t − τ ) ε (τ ) dτ

0.04

0
~

ε (t )

0.05

0.0344

0.03

0.04
0.0344

ε (t )

~

ε (t )

0.02

0.03
0.01

ε (t )

0.02
0

0

1

2

3

4

5

t, s

0.01

~

0

0

100

200
t, s

300

400

Фиг. 6. Експериментална крива на пълзене ε (t ) и съответстващата
и, аналитична крива ε (t ) определена с помощта на уравнение (8) за

500

гумен образец при стъпално натоварване на натиск при напрежение
σ k = 247033 Pa . Пълзене на образеца в продължение на 5 s .

~

Фиг. 4. Експериментална крива на пълзене ε (t ) и съответстващата и,
аналитична крива ε (t ) определена с помощта на уравнение (8) за
гумен образец при стъпално натоварване на натиск при напрежение
σ k = 247033 Pa . Пълзене на образеца в продължение на 500 s .

0.05

0.04
0.0344

~

ε (t )

ε (t )

0.03
Фиг. 7 Резултати от численото експериментиране с ядрото на
Работнов – стойности на коефицентите на ядрата на пълзене и
релаксация.

0.02

За моделиране на ударния импулс - FIMP (t ) е използван
метода на най-малките квадрати, реализиран в същата
програмна среда, зависимоста (6) и база експериментални
данни за стойността на ударната сила за времето на удара при
различни стойности на енергията на удара. Част от получените
резултати, получени при гранични стойности на ударната сила
за изследвания вид буфери са представени на фиг. 8 и фиг. 9, а
стойностите на регресионните параметри са поместени в
табл.1.

0.01

0

0

10

30

20
t, s

40

50

~

Фиг. 5. Експериментална крива на пълзене ε (t ) и съответстващата
и, аналитична крива ε (t ) определена с помощта на уравнение (8) за

Табл. 1. Стойности на регресионните параметри при моделиране на
ударния импулс с помощта на уравнение (6).
Скорост на
Коеф. на
B,
ωc
σ,
удара
регресия
β
N
rad/s
1/s
r
v1 , m / s

гумен образец при стъпално натоварване на натиск при напрежение
σ k = 247033 Pa . Пълзене на образеца в продължение на 50 s .

Въпреки относително ниските стойности на
коефицентът на корелация r = 0.39823 , от графиките се
наблюдава висока степен на съвпадение на експерименталната
и аналитична крива на пълзене за първите 100 s , което е
характерна особеност на ядрото на Работнов. Във връзка с
поставената основна цел, трябва да се отбележи, че времената
на удара варират в зависимост от отношението на масата на
удрящите се тела, но не надхвърлят 1 ... 2 s. Това прави
посоченият начин на моделиране на механичното поведение на
гумата предпочитан.
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0.602

143.8

-1.26907х104

-10.8

1.2365

0.9987

0.922

153.2

-2.20161х104

-25.27

1.0538

0.9993

1.213

156.2

-3.04385х104

-31.32

1.0165

0.9995

1.489

155.7

-3.87609х104

-35.06

1.0489

0.9992

1.768

158.8

-4.76869х104

-39.99

1.0195

0.9996

0

отклонение на аналитичната от експериментално определената
крива.

-1x104

Избраният модел и определените в резултат на числени
експерименти регресионни параметри за ударния импулс
FIMP (t ) водят до моделирането му с висока точност в
съответствие с поставената основна цел – моделиране и
изследване на удара на твърдо тяло с гумен буфер с плоска
челна повърхнина възприемаща удара.

~

F IMP (t ), N
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Фиг. 9. Резултати от числен есперимент за установяване на
регресионните параметри при моделиране на ударния импулс
(разпределението на ударната сила за времето на удара) със
зависимостта (6).
Гумен буфер с плоска челна повърхнина (RB-R000) при енергийно
натоварване на единица обем δE = 108679 J / m 3 и скорост на удара
~

v 1 = 1.768 m / s - експериментална - F IMP
крива. Коефициент на корелация r = 0.9996 .

и аналитична F IMP

4. Заключение
Проведените числени експерименти за дефиниране на
материалните свойства на буферния материал показват, че за
ядрото на Работнов имаме много добро съвпадение между
аналитични и експериментални резултати за сравнително
малки стойности на времето за пълзене. При големите
стойности на времето се проявява съществена разлика между
аналитични и експериментални данни и съществено
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ИЗСЛЕДВАНЕ УДАРА НА ТВЪРДО ТЯЛО С ГУМЕН БУФЕР
(МОДЕЛИТАНЕ НА УДАРА И ЧИСЛЕНО ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ)
INVESTIGATING THE IMPACT OF A RIGID BODY WITH A RUBBER BUFFER
(IMPACT MODELING AND NUMERICAL EXPERIMENTATION)
Доц. д-р инж. Митев Н. Ал.
Технически университет – Габрово, България
E-mail: mitev_n@tugab.bg
Abstract: On the basis of an experimental investigation of the impact of a rigid body with a rubber buffer and the data obtained and
modeled for distributing the impact force for the time of impact (impact impulse), a numeric investigation of the behavior of the front face
perceiving the impact upon a flat surface has been carried out. Data on the acceleration, velocity and buffer displacement for the time of
impact have been obtained. Conclusions have been drawn.
Keywords: IMPACT, IMPACT FORCE, VISCOELASTIC IMPACT, RUBBER BUFFER, VISCOELASTIC BUFFER

R(t − τ ) - функция на скоростта (ядро) на релаксация.

1. Увод

Началните и гранични условия са:

Ударът на твърдо тяло в гумен буфер се характеризира с
това, че наред с неговото деформиране в резултат на
значителната разлика в коравините на удрящите се тела, в
буфера възниква и се разпространява надлъжно вискоеластична
вълна. Нейното многократно преминаване между двете
гранични челни повърхнини и дисипативните, вискоеластични
свойства на буферния материал водят до разсейване на
значителни количества от енергията на удара. Елементарното
разглеждане на проблема, при което за поведението на буфера
съдим единствено от ударното въздействие на твърдото тяло
върху него, без да отчитаме вълновото движение на маса в него
не дава реална представа за работата му за времето на удара. В
зависимост от конкретните условия при удар и съотношението
на масите на удрящите се тела, както и наслагването на
вълновите фронтове на падащата и отразена вълна, може да
доведе до силово въздействие в мястото на закрепване на
буфера значително превишаващо ударната сила, с която
въздействаме върху свободната му челна повърхнина.

= f 2 ( x ) ; u ( x, t ) x = 0 =

t =0

∂u
∂x

x =l

=0 .

Решението на уравнението по метода на Фурие има вида:

u ( x, t ) =

(2)

∞

∑ Т k (t ) sin
k =1

(2k − 1) π x
2l

Търсим решение за случая когато

g ( x, t ) = F (t )

(3)

∞

ρ

∑ Ak sin
A
k =1

(2k − 1) π x
, Ak = const
2l

След заместване получаваме:
l

+ ω 2 T = F (t ) + ε ω 2 R(t − τ ) T (τ ) d (τ ),
Т
k
k k
k ∫
k

Моделирането на удара на твърдо тяло с гумен буфер с
помощта на модел с разпределени параметри дава една попълна представа за поведението на буфера при удар.

k =1, 2,, ∞

0

където ω k =

В рамките на тази работа удара върху буфер е моделиран с
помощта на модел на конзолно закрепен вискоеластичен прът с
постоянно напречно сечение, в свободния край на който се
прилага външно силово въздействие. Приема се, че външното
силово въздействие е известна величина.

(2k − 1) π
2l

E

ρ

.

Решението на горното уравнение търсим във вида:

Т k (t ) = c1k cos(ω k t ) + c2 k sin(ω k t ) +

N

∑ω
i =1

В този доклад са представени част от резултатите, свързани
с моделиране на удара на твърдо тяло с гумен буфер и
численото експериментиране за установяване на поведението
на обекта на изследване - гумени буфери с конична форма и
плоска челна повърхнина при удар.

2
k

Bi
sin( pi t )
− pi2

N
B p
Т k (t ) = ωk (− c1k sin(ωk t ) + c2 k cos(ωk t ) ) + ∑ 2 i i 2 cos( pi t )
ω
i =1
k − pi

Замествайки и решавайки системата уравнения спрямо c1 и

c2 достигаме до следната система интегро-диференциални
уравнения:

2. Предпоставки и начин за решаване на
проблема
Уравнението на движение на конзолно закрепен
вискоеластичен прът с дължина l при приложена (отнесена
към единица обем) външна сила има вида (1) ([11]).
(1)

∂u
∂t

u ( x, t ) t = 0 = f 1 ( x ) ;

c
1k = −

t
 ∂ 2u
∂ 2 u ( x,τ ) 

ρ 2 =E
ε
τ
R
t
dτ + g ( x , t ) ,
(
)
−
−
∫
 ∂ x2

∂t
∂ x2
0



∂ 2u

ε
sin(ω k t )
ωk

 2 t

ω k R (t − τ ) 
 0


∫

+ c 2 k (τ ) sin(ω k τ ) +

N

c2 k =

g ( x, t ) - обемно разпределена сила действаща върху буфера;
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ε
cos (ω k t )
ωk



B

∑ ω 2 −i p 2 sin( pi t ) dτ
i =1

където: ρ - масова плътност на пръта; u ( x, t ) - преместване;

c1k (τ ) cos(ω k τ ) +

k

i







 2 t

ω k ∫ R(t − τ )  c1k (τ ) cos(ω k τ ) +
 0


+ c2 k (τ ) sin(ωk τ ) +

N

∑
i =1

ρ =1200 kg / m 3 - плътност на материала.






Bi
sin( pi t ) dτ
2
2
ω k − pi


Материалните свойства са представени с помощта на
еластичния модул

FIMP (t ) = 2 B eσ t (sin(ω c . t ) )β

(4)

E = 7.181 . 10 6 , Pa
и ядрата на пълзене и релаксация на Работнов

3. Решаване на проблема. Резултати и
дискусия

K (t) = t α

Решението на горната система с помощта на метода на
усредняване, при достатъчно малко ε и при представяне на
външното натоварване с помощта на (4) има вида (5).

R(t ) =

С помощта на потребителска програма на MathCAD14,
разработена въз основа на уравнение (5), в което външното
импулсно натоварване е представено с помощта на уравнение
(4) е определено преместването u ( x, t ) на произволно
напречно сечение и в частност на свободната челна повърхнина
на буфера във функция от времето. Чрез двукратно
диференциране на уравнение (5) са получени аналитичните
зависимости за скоростта - v( x, t ) и ускорението a ( x, t ) на
буфера по направление на оста му.

u ( x, t ) =

(5)

n

∑ Т k (t ) sin
k =1

λ = 0.009051, α = -0.18942 , β = 0.04812 .
∞

∫

ε ω k Rck  

− c 20k sin  ω k −
t +
2

 

0
0
и c 2k
са съответно:
Интеграционните константи c1k

c10k =

)

β




×




(При буфер RB-R000-01
RB-R000-05

τ IMP = 21.6 ms ,

τ IMP = 19.5 ms ,

което

при

0

(2k − 1) π x
dx к
2l

ε ω k Rck
2

(2k − 1) π
2l

E

ρ

f 2 x , l = v0 = − 0.602 m / s ;
за буфер RB-R000 (-05) при енергия на удара отнесена към
единица обем от буфера δE = 108679 J / m 3 :

mmah = 25 kg - маса на твърдото тяло;

π d2


l . ρ  - приведена
 4




∫ f 2 ( x) sin

f1x , 0 =u 0 = 0 ,

m1 m2
= 0.28035 kg - еквивалентна маса;
m1 + m2

1
3

l

единица обем от буфера δE = 13508 J / m 3 :

m2 = mmah ;

m1 =

ε ω k Rsk 0
2
c1k −
αk l
2α k

за буфер RB-R000 (-01) при енергия на удара отнесена към

на

разпространение на вълната a = 77.358 m / s , съответства на
~ 8 цикъла);

M=

0

(2k − 1) π x
dx
2l

Интеграционните константи f1 ( x) и f 2 ( x) са определени
въз основа на данните от експерименталните изследвания.
Техните стойности са съответно:

на

при буфер
скорост

∫ f1 ( x) sin

α k = ωk −

където:
разпространение

l

където:

ωk =

брой
цикли
на
вискоеластичната вълна в буфера.

2
l

c 20k = −

(2k − 1) π x
× sin
,
2l
n=8

0

са съответно синус и косинус преобразувание на Фурие.

∑

sin(ω c . t )
M
ω k2 − ω c 2

∫

0

  ε ω k Rsk t   0
ε ω k Rck 

≈ exp −
 c1k cos ω k −
t −
2
2



k =1 
 
− .t

∞

Rck = R ( s ) cos(ω k s ) ds

Rsk = R ( s ) sin(ω k s ) ds и

n

i

tα
,
Γ(1 + α )

определени в [9] при стойности на коефициентите

(2k − 1) π x
≈
2l

(2B e σ

(−1) n β n t n (1 + α )
,
∑
n = 0 Γ[(n + 1)(1 + α )]
∞

f1x , 0 =u 0 = 0 ,
f 2 x , l = v0 = −1.768 m / s .

(от гледна точка на

На фиг. 1. са представени резултатите от численото
експериментиране за гумен буфер с плоска челна повърхнина
RB-R000 (-01), а на фиг. 2 за RB-R000 (-05). Показана е
реакцията на свободната челната повърхнина в преместване т.е.
закона за движение на същата, под действие на импулсното
външно натоварване съгласно (5). На фиг. 3 и фиг. 4 са
показани решенията на същата задача съответно в скорост,
определени с помощта на (6), а на фиг. 5 и фиг. 6 в ускорение,
определени с помощта на уравнение (7).

кинематична еквивалентност) маса на на буфера;

m1 = 0.28353 kg
d = 0.095 m ,
l = 0.100 m - съответно диаметър и дължина на буфера;
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0.

(6) v( x, t ) ≈



n

k =1

+

 ε ω k Rsk t 

2


∑ exp −

 ε ω k Rsk 0

0
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1. Преместването на челната повърхнина на буфера, върху
чиято крива се наблюдават наложените трептения вследствие
движението на вискоеластичната вълна в буфера се отличава в
определена степен от преместването на твърдото тяло, което
вероятно е свързано и с частична загуба на контакт при
достигане на фронта на вълната до челната повърхнина;

6000
4000

2. Скоростта на челната повърхнина възприемаща удара се
различава съществено от скоростта на твърдото тяло, като се
колебае спрямо нея. Липсват натурни експериментални данни
за пряко сравнение на скоростта на челната повърхнина с
данните получени от числения експеримент;

2000
0
a Buffer (t ), m / s 2

3. Ускорението на челната повърхнина се колебае
значително спрямо ускорението на твърдото тяло, като се
наблюдава осезаемо и процесът на затихване на трептенията
към края на удара. Липсват натурни експериментални данни за
пряко сравнение на ускорението на челната повърхнина с
данните получени от числения експеримент.
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На базата на получените данни от проведените числени
експерименти за поведението на челната повърхнина при удар
на твърдо тяло с гумен буфер RB-R000 и сравнението им с
данните за преместването, скоростта и ускорението на
твърдото тяло, получени от натурен експеримент могат да се
направят следните изводи:
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Abstract: The paper analyzes the specific features of finding and identifying of objects from the board of a satellite in the visible and
near infrared part of the optical specter. A classification is made on the principle of scanning depending on the trajectory of the satellite and
the basic characteristics are defines of the system for finding and observing distant objects. A mathematical reasoning is made of the
necessary optical parameters of the devices for satellite optical investigation for the need of national security.

Keywords: logistic methods, satellite monitoring
1. Увод.
Космическата ера откри широки
възможности за проникването на Човека, измервателни уреди,
апаратури и научни космически лаборатории в недостъпни
области на околоземното и междупланетарното пространство.
Разширяването и разнообразяването на изследванията от
Космоса откриват нови колосални възможности пред методите
и средствата в контекста на отбраната и сигурността, като
сериозно предизвикателство за учени, политици и държавници
[1,2,4,7,9].

По типа на сканиране се различават следните системи:
системи за сканиране с един неподвижен
приемник;
растeрови системи, в които разпределянето на
зрителното поле се осъществява с помощта на
растер,
разположен
в
равнината
на
изображението;
системи с многоелементни приемници (мозаечни,
ССD матрици, ССD линийки).
В съответствие със закона на преместване (вида на
траекторията) на моментното зрително поле в пространството
се различават следните видове системи.
-

Ранното прогнозиране и откриване на стихийни
бедствия, аварии и катастрофи (в последствие ще наричаме
отдалечени обекти), в условията на сегашния ни демографски
срив са съизмерими по значение с необходимата информация
за водене на въоръжена борба в условия на нова физическа
среда [3,5,8,14,15].

- с редови обзор;
- с редово-кадрови обзор;

За откриване на отдалечени обекти, възниква
необходимостта от търсенето им в
големи зони от
пространството. Възможността за едновременен обхват на
зоната води към значително нарастване на количеството
информация, вероятността за възприемане или регистриране на
друг обект, нарастване влиянието на фона и др. [11,12]. С цел
намаляване влиянието на фона и увеличаване на контраста,
стремежът е в определен момент от време да се наблюдава
възможно малка част от пространството, т.е. с голямо зрително
поле и малко увеличение да се извърши обзор на
пространството и там, където се предполага наличието на
търсения обект, да се стесни зрителното поле и с по-голямо
увеличение, да се идентифицира отдалечения обект.
Следователно, необходимо е да се извършва обзор на големи
зони от пространството, а от гледна точка на техническите
възможности на уредите, размерите на пространството,
разглеждани в определен момент от време да бъдат малки. Това
противоречие се разрешава, като се прилагат оптични системи
с малки ъгли на моментното зрително поле, последователно
насочващо се в различни участъци от пространството по
определен закон в границите на наблюдаваната област [10,13].

- с конусно-въртелив и конусно-постъпателен обзор;
- със спираловиден обзор.
По схемата на осъществяване на развивка на
системата за обзор и откриване, се подразделят на три групи:
оптико-механични;
оптико-електронни;
електронни.
Преместването на моментното зрително поле в една
или друга посока, по определена траектория, може да се
осъществи посредством преместване на елементи или
устройства:
преместване на цялото приемно устройство;
преместване на оптичната система или части от
обектива;
завъртане на един или няколко елемента от
оптичната система;
преместване на приемника на излъчване.
Основни характеристики на системата за обзор и
откриване на отдалечени обекти се явяват:
-

Системите за откриване на отдалечени обекти се
класифицират по принципа на сканиране, по вида на
траекторията на преместване на моментното зрително поле и
по схемата на осъществяване на развивката.

-
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ъгъл на моментното зрително поле ;
ъгъл на обзора или зона на обзора;
траектория и закон на преместване
моментното зрително поле в пространството;

на

период на сканиране;
коефициент на припокриване, характеризиращ
частта от повторно преглежданото пространство;
коефициент на полезно действие на цикъла,
определящ тази част от цикъла на обзор, когато в
уреда постъпва полезна информация;
вероятностни характеристики (вероятност за
откриване или вероятност за пропускане).
За осигуряване на надеждна работа на уреда, към
системата за откриване се предявяват следните изисквания:
-

kτ - коефициент, характеризиращ продължителността
на засветяване на приемника с поток лъчение от обекта в
сравнение с времеконстантата на приемника.
При честотата на сканиране N 1/s,
елементите Q, прегледани за 1/s представлява:
(3)

преглед без пропуск на цялото пространство в
зададената зона за обзор;
минимална продължителност на наблюдение в
необходимата зона от пространството;
времето, през което обектът е в моментното
зрително поле да бъде достатъчно за получаване
на необходимата информация за него;
системата за обзор да осигури висока
разделителна способност по ъглови координати;
системата за обзор да бъде проста по устройства,
надеждна в работата, да притежава малки
габарити и тегло и да бъде освободена от големи
динамични претоварвания.
Сателитът се движи на височина Н със скорост V
спрямо земната повърхност. Направлението, по отношение на
което се осъществява преглед на пространството, съставлява
определен ъгъл α , с вектор – скоростта на носителя [6].
Сканирането в пространството се извършва посредством
преместване на моментното зрително поле на системата с
-

лъчение от всяка точка от наблюдаваното пространство
ще бъде:
(4)

където:

L0

и

b=

(5)

(6)

∆t z ≤

ω zr
πN

l = 2ω zr Hmn

Отчитайки изискването за застъпване от отделните редове в
процеса на сканиране възниква необходимостта, скоростта на
наблюдение на ширината на ивицата, разглеждана с уреда за 1
s, да не е по-малка от скоростта на полета на носителя:

2 L0
tgω zr ,
sin ϕ

(7)

V ≤ 2ω zr HnmN

От тази зависимост се получава израз, определящ
минимално допустимата честота на сканиране, при която
наблюдението ще се осъществи без пропуски:

- начално наклонено разстояние.

(8)

N≥

V
2ω zr Hnm

или с отчитане на припокриването между отделните редове
(9)

За да се получи информация на изхода на приемника
за всеки обект, намиращ се в зоната на обзора, сканиращото
устройство трябва да осигури откриването на обектите в
границите на моментното зрително поле за време, определено
от условието:

N≥

където:

∆bV
2ω zr Hnm

∆b - коефициент на припокриване (0 < ∆b < 2).

Формули (5) и (9) показват, че съществува както горна
допустима граница на честотата на сканиране, зависеща от
времеконстантата, така и долна, обоснована от изискванията за
припокриване на съседни редове. Освен това честотата на
сканиране се ограничава и от механичната възможност.

∆t z ≥ kτ τ

където:

∆t z - време за засветяване на приемника от потока
излъчване от даден обект, т.е. време, за което обектът се
намира в зрително то поле на уреда;

τ

1 ω zr
=
Q πN

∆t z =

Линейната ширина от участъка на местността, разглеждана
от уреда от височина на полета Н, за един цикъл на сканиране
ще бъде:

При използване на едноелементен приемник и
сканираща система, при един преглед на пространство ще се
преглеждат n реда в пространството. Ако в уреда е приложен
линеен ССD приемник, съставен от m чувствителни елемента,
то общия брой преглеждани редове представлява nm, като се
оказва, че при едновременно преглеждане на пространството
по редове и регистриране с многоелементен фотоприемник, и
ако се сканира по дължина на вълна (посредством
дифракционна
решетка),
възникват
трудности
при
регистрацията и обработката на информацията,
което
значително усложнява апаратурата.

(2)

∆t z

С отчитане на условие (2) се получава израз за пределно
допустимата честота на сканиране N, зависеща от
времеконстантата на приемника:

Линейните размери на моментното зрително поле
върху земната повърхност, без отчитане на кривината, могат да
бъдат определени от израза:

a0 = 2 L0 tgω zr

2πN
,
2ω zr

а времето за въздействие върху приемника на потока

размери 2 ω tr в пределите на ъгъла на обзора 2wоб.

(1)

Q=

броят на

Ако във формули (5) и (9) са разгледани пределните
случаи, то изравнявайки техните десни части към друга, се
получава:

- времеконстанта на приемника;
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(10)

ω zr =

принципите на построяване на оптико-електронни уреди за
научни изследвания намират широко приложение в различни
области на националното стопанство и националната
сигурност.

πkτ τV
2nmH

Непрекъснато развиващите се различни нови области
от науката и техниката изискват разработването на нови типове
оптични уреди и апаратура. Вследствие на това възниква
необходимостта от разработване на оптични, електроннооптичнии
оптико-електронни
уреди,
предназначени
изключително за научни изследвания, осигуряващи особено
точни измервания в нормални и екстремални условия, както
осъществяване на научно – технологичен трансфер в
националната сигурност.

И при съвместното им решаване относно N, се получава:

(11)

N=

V
2πnmkττH

Пределно допустимата стойност на ъгъла на
моментното зрително поле се определя от необходимата
разделителна способност на системата, а минималната – от
времеконстантата на приемника и съотношението на
височината и скоростта на полета на носителя [15].

Актуалността на спътниковите разузнавателни
оптични системи се определя от значителния им дял в
постигане на информационно превъзходство в зоната на криза
или конфликт, както и от очерталата се тенденция за
комерсиализация на космическата дейност и информация.

В процеса на реална работа наблюдателят извършва
насочване и откриване на обекта на изследване посредством
визирна оптична или електронно-оптична система, като
паралелно сигналът от изследвания обект се приема от оптикоелектронна система – фотометрична, спектрофотометрична и
др. Оптико-електронната система регистрира лъчението от
изследваните обекти, преминаващо през приемна оптична
система, набор интерференчни филтри или разлагащо се на
отделни спектрални линии от дифракционна решетка, и
оптичния сигнал се регистрира от фоточувствителни елементи,
след което се обработва в електронния тракт за апаратурата.
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[15]. Стоянов С. Математичен модел на оптичен тракт на
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2. Резултати и дискуссия. Нов момент
представлява възможността за използване на електроннооптичния уред освен за откриване и наблюдение на отдалечени
обекти, също и за извършване на фотографирането им.
Оптико-електронните уреди осигуряват измервания с
висока точност и надеждност на параметрите на отдалечени
обекти в широк спектрален и енергетичен интервал, в условия
на силни вибрации, големи промени на температурата и
налягането. Апаратурата позволява автоматизиран анализ и
обработка на резултатите от изследванията.
Сред основните класове оптико-електронни уреди,
преди всичко трябва да се посочат спектрални, фотометрични,
интерференционни и поляризационни уреди.
Спектралните уреди са предназначени за разлагане на
сложното спектрално излъчване на монохроматични съставящи
и за измерване на техните дължини на вълни и интензивност. С
тяхна помощ могат да се изучат свойствата и строежа на
различни материали, тяхната структура и химичен състав (по
наличието в спектъра на излъчването или при поглъщане на
определени спектрални линии).
Фотометричните уреди служат за изследване и
измерване енергетичните параметри на поток излъчване, както
със сложен спектър, така и с монохроматичен. Задачите,
решавани с тези уреди, се свеждат до измерване на енергия,
както и измерване на фотометрични величини, свързани с
определена енергетична характеристика.
Интерференчните уреди създават интерференчна
картина, посредством която се определят свойства на
веществата – аберации в оптичните системи, състояние на
оптични повърхности, геометрични размери на телата и др.
Поляризационните уреди са основани на явлението
поляризация на светлината и служат за получаване на
поляризирана светлина и изучаване на различни процеси,
оптични свойства на кристали, определяне вътрешни
напрежения в стъкло, определяне концентрации на разтвори и
др.
3. Заключение. В заключение следва да се отбележи,
че разработващите се нови методи в оптичните измервания и
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Аbstrakt: The report discusses methods for solving one of the fundamental tasks of the dynamics of the rectilinear motion of wheeled
armored personnel carrier. Defined by an analytical means maximum speed, maximum acceleration, time and road for acceleration of the
transporter. Solution of the problem is displayed with graphics.
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η т – КПД на трансмисията;
ik и i0 – предавателни числа

1.Увод.

Теорията на колесните машини разглежда въпроса за
динамиката на праволинейно движение най-често чрезрешаване на следните задачи[1]:
- Определяне на силите, действащи на машината;
- Извеждане на диференциалното уравнение на
праволинейното движение без отчитане на боксуване на
задвижващите колела. Движещата сила се представя, чрезвъртящия момент на коляновия вал на двигателя, редуциран
върху задвижващите колела от загубите в трансмисията изадвижващите колела;
- Числено построяване на скоростно теглителната
характеристика на машината Fп = f v по няколко точки,
като движещата сила от задвижващите колела се представя във
функция на постъпателната скорост на машината, чрез
уравнението на Лейдерман. Загубите на енергия във колесниядвижител, се отчитат за средната скорост на движение за
дадената предавка
Използването на представените характеристики за анализна динамичните качества на конкретна машина във функция наконструктивните и параметри, е съпроводено с голям обем от
изчислителни операции и сравнително ниска точност (поради
осредняване на скоростта в загубите от колесния движител).

Fψ = − fG cos α – съпротивителна сила от деформирането на
почвата;
ƒ – коефициент на съпротивление при праволинейно движение
по почвата;

δ в = 1 + σ 1ik2 + σ 2

()

σ1 =

(2)
-

nJ k g
rk2G

 1
ω
ω2 
+ c2 дв2 − c3 дв3  ,
M дв = Pmax  c1
 ωp
ωp
ω p 

където:
Pmax – максимална мощност на двигателя;

)

(4)

ω дв =

Vi0 ik
rk

– ъглова скорост на коляновия вал на

двигателя;
- ωp – ъглова скорост на коляновия вал на двигателя при
максимална мощност;
- c1, c2 и c3 – константи на Лейдерман. При заместване на (3) и
(4) в (2), за периферната сила се получава

),

където:
m – маса на машината;

M ηii
M
Fn = k = дв т k 0
rк
rк

σ2 =

(3)

Разглежда се постъпателно движение на машината без
наличие на буксуване, като моделът ѝ се описва сдиференциално уравнение във форма на Коши

mδ в x = Fn − (Fi + Fψ

J M i02 gηT
rk2G

JM – инерционен момент на машината;
Jк – инерционен момент на колелото;
n – брой на колелата.
За целта, въртящият момент на коляновия вал на
двигателя, се представя като функция на постъпателната
скорост, като се използва формулата на Лейдерман

2. Динамични характеристики.

(1)

– коефициент, отчитащ влиянието на

въртящите се маси, кинематично свързани с двигателя;

Поставя се за цел съставяне на аналитични изрази за
анализ
на
основни
динамични
характеристики
на
праволинейното движение.

g
xc =
(Fn − Fψ
Gδ в

на предавателната кутия и

силовото предаване;
rk – радиус на задвижващото колело;
Fi = −G sin α – съпротивителна сила от надлъжния наклон α;

(5)

Fn = c1aik + c2bik2V − c3cik3V 2 ,

– движеща сила;

Mk – въртящ момент от задвижващите колела;
Mдв – въртящ момент на коляновия вал на двигателя;
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където V1 и V2 са корените на уравнение (7). Зависимост (10)
представя времето за ускоряване на една от предавките. За
целия етап на ускоряване до максимална скорост, формула (10)
се прилага за всяка предавка. Крайното време за ускоряване се
получава при сумиране на времената за отделните предавки

където:

a=

Pmax i0η т
P iη
P iη
,b=
,c=
ω p rk
ω r
ω r
2
max 0 т
2 2
p k

3
max 0 т
3 3
p k

– константни

величини за дадената машина.

n

t = ∑ ti

След извършване на преобразувания, диференциалното
уравнение (1), представено във форма на Коши добива вида

(11)

(6)

Пътят, който изминава машината за ускоряване от
V, се определя чрез решаването на интеграла

[(

]

)

dV
g
=
− c3cik3 + w + Gf 0 k f V 2 + c2bik2V + c1aik − G ( f 0 + i )
dt Gδ в

∫

S = V dt ,

(12)

tн

При равномерно движение на машината, ускорението

като за стойността на dt се използва израза

dV
a=
= 0 . По този начин, израза в скобите (6) се нулира.
dt

заместване се получава

Решението на полученото квадратно уравнение определя
възможните скорости за равномерно движение

V

S=

(13)

V1.2max =

(c bi )

c2bik2 ±

2 2
k

2

(
2(c ci

)
)

+ 4 c3cik3 + w + Gf 0 k f (c1aik − G ( f 0 + i )) .
3
k

аmax =

g
Gδ в

(

(

)

(15)

Израза за аналитичното определяне на времето за

dt

i

Изразите за ускоренията, времето и пътя, са приложени
за колесен бронетранспортьор от типа на M1117 Guardian.
Конструктивните параметри на машината са:
- максимална мощност Pmax………………............191 kW;
- ъглова скорост при максимална мощност wp..230 rad/s;
- КПД на трансмисията nt………………….......……...0,9;
-кинематичен радиус на задвижващото колело rk.0,62 m;
- константи на Лейдерман ….….c1=0,2933; c2=2,9069;
c3=2,2139;
- предавателно число на трансмисията it……….......7,33;
-предавателни числа на предавателната кутия….i1=4,59;
i2=2,25; i3=1,54; i4=1,00; i5=0,75; i6=0,65.
Параметри на пътя:
-надлъжен наклон i……………………….…......…..0 %;
-коефицент на съпротивление при търкаляне f….....0,03.

1

∫ a dt ,

Vн

където Vн е началната скорост от която се ускорява машината, а
V е крайната ѝ стойност. След заместване на (7) в (9) и
решаване на получения определен интеграл, се стига до
формулата
(10)
 Vн − V1  V − V2  


Gδ в ln 




 V − V1  Vн − V2   ,
t =
g c3cik3 + w + Gf 0 k f (V1 − V2 )

(

∑S

Приложение на аналитичните функции, представящи
динамични характеристики на праволинейно движение.

ускорение, се извежда от условието a = dV , от което следва

t=

n

Получаването на минимални стойности за интегралите (9)
и (13), зависи от гранците в които те се интегрират.
Оптималните стойности за начална и крайна скорост, при
определяне на време и път за ускорение на дадена предавка, се
определят от графиката на фигура 1.
На основа описаната методика и последователност са
съставени програми на Matlab 7, които решават изведените
формули и визуализират графиките на скоростта, ускорението,
времето и пътя за ускорение (фигури от 1,2 , 3 и 4) на
намиращия се на въоръжение в БА M1117 Guardian.

2.3. Време и път за ускорение.

(9)

S =

i =1

)

V

)

Целия път за ускорение, се получава като сума от пътя за
всяка предавка


 .
c2bi
+ c1aik − G ( f cos α + sin α )

3
 4 c3cik + w + Gf 0 k f


(

V

∫ a dt .

 V − V V1  V − V V2 
1
2
 
 
Gδ в ln  н
 V − V1   Vн − V2  
.
S=
g c3cik3 + w + Gf 0 k f (V1 − V2 )

dFn
= 0 , се определя стойността на
dV

2 2
k

. След

(14)

скоростта, при която движещата сила има максимум. След
заместване на определената скорост в (7), за максималната
стойност на ускорението на машината се получава
(8)

dV
a

След заместване на (7) в (13) и решаване на получения на
интеграл, се получава израза за пътя, който изминава машината
при ускоряване на една от предавките

2.2. Максимално ускорение.
От уравнението

dt =

Vн

+ w + Gf 0 k f
По голямата от тях, се намира в устойчивата зона на
скоростно теглителната характеристика и е максималната
скорост за движение в конкретните пътни условия.
3

Vн до

t

2.1. Максимална скорост.

(7)

.

i =1

)
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Фиг.2. Зависимост на максималнато ускорение
от скоростта на движение – М1117 Guardian.
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За анализа на динамиката на равнинното движение на
колесен бронетранспортьор е изработен математически модел
под форма на система диференциални уравнения. Въз основа
на модела са изведени аналитични изрази за решаване на
задачите от динамиката на постъпателното движение –
максимално ускорение, максимална скорост, време и път при
ускорително движение като функции на конструктивните
параметри на машината и на условията за движение. В резултат
на проведените аналитични решения са разкрити следните
динамични характеристики на M1117 Guardian:
Максималното ускорение, което M1117 Guardian може да
развие при движение по хоризонтален черен път без буксуване,
е 3,2 m/s2.
Времето и пътят за ускоряване на машината се изменят по
експоненциален закон. Максималната скорост на движение по
равен път се постига приблизително след време t=128s и
изминат път S=2800m.
Максималните теоретични стойности на времето и пътят за
ускоряване клонят към безкрайност (фиг. 3 и 4) поради
присъствието на ускорението на машината в знаменателя на
формули (9) и (13). Въпреки това реалните стойности са
близки до теоретичните.
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Фиг.4. Зависимост на пътя за ускорение от
скоростта на движение – М1117 Guardian.
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Фиг.1. Зависимост между реципрочните стойности на
ускорението и скоростта на движение – М1117 Guardian.
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Фиг.3. Зависимост на времето за ускорение от
скоростта на движение – М1117 Guardian.
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ANALYSIS OF THE FUEL ECONOMY AT STEADY SPEEDS OF MOTION OF WHEELED
ARMORED TRANSPORTER
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Аbstrakt: The report presents an analytical method for determining the fuel consumption during the steady state of motion of the wheeled
armored transporter. The impact of changing the speed and road resistance on fuel consumption are determined. Graphics are displayed on
the fuel consumption for different gears and road resistances.
Key words: analytical method, fuel consumption, steady state of motion, road resistance.

1.Увод.

Основен елемент в експлоатационни разходи на
транспортните средства се явява горивото. Значимостта му
нараства с изчерпване на нефтените запаси в световен мащаб и
постоянната тенденция за повишаване цените на горивата. Част
от практическите мерки за преодоляване на възникващите
проблеми са конструиране на автомобили с алтернативни
източници на енергия и подобряване на горивната
икономичност на транспортните средства, която зависи от
методите за анализ на конструкциите и характеристиките на
техните движители. На този етап по развити са методите за
анализ на горивната икономичност на транспортни средства с
колесно задвижване [1].
Целта на доклада е да се уточни аналитична зависимост за
пътния разход на колесен брониран транспортьор и метода за
неговото определяне.

Съпротивителната сила се представя със зависимостта
Fc = G ( f cos α + sin α ) = Gψ + wV 2 ,
където:
- G – тегло на машината;
- α – наклон на пътя;
- f – коефициент на съпротивление от деформация на почвата;
- w – фактор на обтекаемост.
- F = M k = M двη т iк i0 – движеща сила на задвижващото
n
rк
rк
колело;
- Mk – въртящ момент от задвижващото колело;
- ik и io – предавателни числа съответно на предавателната
кутия и силовото предаване;
- rk – радиус на задвижващото колело;
2
- M = P  c 1 + c ωдв − c ωдв  – въртящ момент на
max  1
2
3
дв
2
ωp
ω3p 
 ωp
коляновия вал на двигателя, представен като функция на
постъпателната скорост, като се използва формулата на
Лейдерман, където:
- Pmax – максимална мощност на двигателя;

Основен критерий за оценка горивната икономичност на
транспортни средства е обемният разход на гориво за единица
изминат път. Този критерий е приложим само при равномерно
движение на машината или като средна статистическа
величина. За единица изминат път най-често се избира 100km.
Ако машината се движи равномерно със скорост V за време
t изминава път S и изразходва количество гориво Q, то пътния
разход се представя с отношението (1)
Qs =

- ω = Vi0ik – ъглова скорост на коляновия вал на двигателя;
дв

rk

- ωp – ъглова скорост на коляновия вал на двигателя при
максимална мощност;
- c1, c2, и c3 – константи на Лейдерман.
В (1) специфичния ефективен разход на гориво gе е
представен чрез специфичния ефективен разход на гориво при
максимална мощност на двигателя gp по зависимостта на
Шлиппе

Q t
Q
Pg e ,
Q
= h = h =
S
Vt
V
V

където:
- Qh – моментен разход на гориво;
- ge – специфичен ефективен разход на гориво на двигателя;
- P – мощност на двигателя.
Ако се представи мощността на двигателя чрез
съпротивителната сила Fc ,kN и коефициента на полезно
действие на трансмисията ηt

P =

ge
,
36 ρηt

където:
ρ – плътност на горивото, kg/l.

2. Метод за определяне на пътния разход на
колесен бронетранспортьор при установен
режим на движение.

(1)

Qs = Fc

(2)

(3)

ge = Ku Kω g p ,

където безразмерната характеристика на двигателя Кu
изразява зависимостта между относителната мощност U и
относителното изменение на специфичния ефективен разход на
гориво спрямо разхода при пълно натоварване. Относителната
мощност е отношение на мощността на двигателя при текущо
натоварване към мощността при максимално натоварване

Fc .V

ηt

и се представи ge в дименсия gr/kW.h, за пътния разход на
гориво се получава:
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(4)

(

където:
C1 = c1

На основа описаната методика и последователност е
съставена програма на Matlab 7, която решава изведената
формула и визуализира графиките на горивна икономичност
(фигури от 1,2 и 3) на намиращия се на въоръжение в БА
M1117 Guardian за три предавки на движение в началния,
средния и висшия диапазон на предавките.

Fc
GΨ + wV 2
,
=
Fn
C1aik + C2bik2V − C3cik3V 2

U =

i0
rk ω p

;

)

C2 = c2

i02
rk2ω p2

C 3 = c3

;

i03
rk3ω 3p

,

а характеристиката Kω изразява влиянието на ъгловата скорост
върху изменението на специфичния ефективен разход на
гориво.
За определянето на пътния разход на гориво,
безразмерните характеристики Kω и Кu са апроксимирани със
следните квадратични форми
К u = 1,5 − 1,7U + 1,25U 2 ,
(5)
ω
ω2
K ω = 1,55 − 1,55
+
ωp
ω2p
Коефициентите на безразмерните характеристики са
определени чрез обработка на експериментални данни на
множество дизелови двигатели и са получени като
математически очаквания от всички опити.
След заместване на изразите за безразмерните
характеристики и съпротивителната сила (2) се получава
икономическата характеристика на колесна машина, която е
невъзможно да се представи в аналитичен вид поради факта, че
е прекомерно сложната математическа зависимост на пътния
разход на гориво Qs от скоростта на равномерно движение V,
предавателното число на предавката ik, пътното съпротивление
ψ и конструктивните параметри на машината.
Този недостатък се преодолява чрез прилагането на
числен метод, алгоритъма на който включва последователно
изчисляване на всички параметри, участващи в (2) както
следва:
а) определят се границите ψmin=f , ψmax и
стъпкaтa на изменение на пътното съпротивление ψ
− f . Максималното пътно съпротивление, което
∆ψ = max
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Фиг.1. Зависимост на горивната икономичност от
скоростта на движение на М1117 Guardian на
първа предавка, при различни пътни съпротивления.

Qs, 160
l/100km
140

120

100

4

машина може да преодолее се определя от отношението на
максималната движеща сила и теглото на машината:

(

80

)

2
3
2
(6) ψ = Fn max = c1aik − G ( f 0 + i ) + c2bik Vкр − c3cik + w + Gf 0 k f Vкр
max
G
G
където:
2
3
- a = Pmaxi0 nt , b = Pmaxi0 nt , c = Pmaxi0 nt – постоянни
2 2
3 3
2ω p rk
2ω p rk
2ω p rk
параметри на конкретната машина;

-

Vкр =

c2 bik2
2 c3 cik3 + w + Gf 0 k f

(

)

60

40

Vmax =

c2bik2 ±

(c bi )
2

2 2
k

(
2(c ci
3

– критична скорост на

+ w + Gf 0 k f
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Фиг.2. Зависимост на горивната икономичност от
скоростта на движение на М1117 Guardian на
трета предавка, при различни пътни съпротивления.

машината за съответната предавка или скоростта, при която
движещата сила постига своята максимална стойност.
б) Определят се границите Vкр, Vmax и стъпката
Vmax − Vкр на изменение на възможните за движение
∆V =
0,01
скорости при конкретните условия (пътно съпротивление и
номер на предавката). Максималната скорост се постига при
изравняване на движещата и съпротивителната сила действащи
на машината. Това условие е възможно за две скорости, но се
избира по-голямата тъй като тя е в работната, устойчива част
на външната характеристика на двигателя:
(7)
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Ψ1=0,0300; Ψ2=0,0334; Ψ3=0,0367; Ψ4=0,0401; Ψ5=0,0434.

в) Определят се относителната мощност U и
безразмерните характеристики Kω и Ku и се заместват в (2) за
определяне на пътния разход във функция на скоростта,
пътното съпротивление и номера на предавката.
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Фиг.3. Зависимост на горивната икономичност от
скоростта на движение на М1117 Guardian на
шеста предавка, при различни пътни съпротивления.
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Конструктивните параметри на машината и входни данни за
програмата
са:
- тегло на машината G.........................................134 kN;
- максимална мощност Pmax……..…….………191 kW;
- ъглова скорост при максимална мощност wp …230 rad/s;
- КПД на трансмисията nt…………………….…..…0,9;
- кинематичен радиус на задвижващото колело rk……...0,62 m;
c2=2,9069;
- константи на Лейдерман ….….c1=0,2933;
c3=2,2139;
- предавателно число на трансмисията it…………7,33;
-предавателни числа на предавателната кутия….i1=4,59;
i2=2,25; i3=1,54; i4=1,00; i5=0,75; i6=0,65.
- специфичен ефективен разход на гориво,ge…….235 gr/kW.h;
-плътност на горивото, kg/l...................................0,820;
- коефицент на съпротивление при търкаляне f…0,03.

3.Изводи.
Анализът на характеристиките показва:
а)получените числени стойности за разхода на гориво
съвпадат с познатите от практиката при експлоатация на
машината;
б) Икономичните диапазони от скорости са:
- за първа предавка 2,7 – 5,5 m/s;
- за трета предавка 8,0 – 14,0 m/s;
- за шеста предавка 19,5 – 24,0 m/s.
в) На по-ниските предавки, промяната на скороста на
движение почти не влияе върху разхода на гориво при малките
пътни съпротивления.
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АНАЛИЗ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
ЛЕКИТЕ АВТОМОБИЛИ КЛАС М1 С ПРИНУДИТЕЛНО
ЗАПАЛВАНЕ НА ВИСОКИ ОБОРОТИ
ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS OF THE VEHICLE
M1 WITH POSITIVE-IGNITION AT HIGH REVS
инж. Съби Стайков Минев
Русенски университет „Ангел Кънчев”, България
Ass. Minev S.
University of Ruse "Angel Kanchev", Bulgaria
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Abstract: Consider the problems associated with the analysis of the environmental characteristics of vehicles of
class M1, operating at high revs. Approaches to their control of the specialized agencies
KEYWORDS: TENVIRONMENTAL PERFORMANCE, VEHICLES, CONTROL
проведени изследвания в четири диагностични центрове на
територията на два областни града и четири диагностични
центрове на малки градове при годишен технически преглед.
Статистически са обработени следните екологични параметри
на класове автомобили: съдържание на въглероден окис CO ,
въглероден двуокис CO2 , неизгорели въглеводороди CH и
въздушно съотношение на O2 . Резултатите от изследванията
под формата на описателни статистически характеристики
определят временното екологично състояние на част от
автомобилният парк в Р. България.

1.Увод.

Известно е, че моторните превозни средства имат
основен дял в замърсяването на въздуха, чрез отделяне на
вредни емисии, имащи негативен ефект, както за
околната среда така и за човешкото здраве. За
определяне стойностите на този негативен ефект е
необходимо да се знае временното състояние на
автомобилният парк на дадена държава или регион от нея.
Състоянието на парка формира екологичен фон, като част
от него се основава приоритетно на екологичните
характеристики на типовете автомобили в държавата или
региона в нея. При това е необходимо да се изследват
вредните емисии отделяни от автомобилният транспорт,
намиращ се в експлоатация за определен период от време.
Част от такива общи изследвания на екологичните
характеристики на моторните превозни средства (МПС) са
описани в [2]. По-подробно с точни данни за състоянието на
автомобилният транспорт отразени в [1] са изследвани ред
задачи от гледна точка оптимизация. В [3-4] са разгледани

4. Алгоритъм за определяне състоянието на
вредните емисии в леките автомобили клас
М1 с принудително запалване
на високи
обороти

Данните от проведените статистически изследвания
на емисията въглероден оксид CO обобщени от проведените
годишни технически прегледи на „бензиновите“ двигатели в
леките автомобили при работа на ускорени обороти,
представляват особен интерес поради „нормалното“,
ескплоатационно функциониране на значителна част от
автомобилният парк на страната. Ускорените режими за
функциониране на ДВГ се характеризират с екологичните
характеристики, задаващи качеството на процеса горене и
значително различаващи се от работата им на ниски режими
на работа – празен ход. За определяне на особеностите в
разпределението на данните формирани от емисията
въглероден оксид CO , същите са демонстрирани на Фиг.1

някои въпроси по оценка на автомобилният парк в
нашата страна преди членството ни в Европейският
Съюз. След влизането в Европейският съюз на Р.
България
се
предявяват
редица
изисквания
„Европейската
транспортна
политика“,
които
предполагат провеждане на изследвания за определяне
временното екологично състояние на автомобилният
парк в нашата страна.

на

38

1

2

34.2

Временният статус на Транспортната среда TCсреда в

30.4

нашата

страна се определя от диспропорцията в
относителният дял на по-малкият дял на новите МПС, и
преобладаващото количество автомобили намиращи се в
значителен срок за експлоатация (автомобили „втора ръка“) от
10 - 15 години. Това предполага завишени стойности на
екологичните им характеристики спрямо стандартите за
пригодност на автомобилите в екологическите изисквания
EURO-4-6. Поради това определянето временното
състояние на автомобилният парк предполага анализ на
временните екологични характеристики на типовете
автомобили, което да позволи вземането на решение за
реализиране на подходи за осъществяването на контрол от
държавните органи по състоянието на автомобилите
намиращи се в експлоатация в нашата страна.
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Фиг.1. Закони за разпределение на емисията въглероден
окис CO в леките автомобили клас М1 с принудително
запалване на високи обороти измерени при годишен
технически преглед

3. Решение на проучения проблем

За осигуряване достоверност на анализа при определяне на
екологичните характеристики на типове автомобили са
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близост закони за разпределение на измерваните величини са
логистичен "logistic" и на вейбъл "weibull", при които отново
демонстрира симетричността на измерваните стойности на
емисията CO2 в ДВГ.
Важна част в оценка качеството във функциониране на
съвременните ДВГ представляват стойността на въглеводороди
CH в състава на отработените газове на леките автомобили при
ускорени режими за работа. За такава оценка се използва
динамика в стойностите на измерванията на CH отразени в на
различни марки леки автомобили, представени на фиг. 3.

Стойностите на CO показани на Фиг.1. обединени по
групи и интервали на CO се подчиняват на експоненциалният
закон за разпределение на измерванията "exponen", Фиг.1.
Приоритетното количество на измерванията на CO в
хистограмата, показват, че около 81.6% от стойностите се
намират в интервала 0.1 ≤ CO ≤ 0.6 . Останалите стойности на
CO демонстрират стойности в интервала 1.8 ≤ CO ≤ 2.7 , което
съставлява около 11.12% от +автомобилите, преминали през
годишният технически преглед, Фиг.1. Другите по близост
закони за разпределение на измерваните величини CO са на
коши („cauchy”) и логистично ("logistic"), които потвърждават
също, несиметричността на измерваните стойности на емисиите.
Това в практиката за работата на ДВГ се явява е характерно за
техния режим на високи обороти .
Анализа в разпределянето на данните в интервал
0.1 ≤ CO ≤ 0.6 , Фиг.1. характеризира приоритетно емисията CO в
новите автомобили на „възраст“ 3 - 5 години. При това, средна
стойност на измерваната величина CO в посоченият интервал е
емисс
N сред
= 0,573873 , което в значителна степен отговоря на
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Оценката на стойностите на CH особено при ускорени
обороти на работа на леките автомобили потвърждава
реалността в качеството на изгаряне на горивата и техният
състав, при наличието или отсъствието на компютърни системи
за управление на горивният процес при ДВГ. За анализ на тази
оценка, обединението на измерванията CH в групи и интервали
демонстрират съответствие закон на тяхното разпределение гама "gamma", Фиг.3. Приоритетното количество на
измерванията на CH в хистограмата показват, че около 42.1% от
стойностите са намират в интервала 21 ≤ CH ≤ 200.833 .
Останалите стойности на CH формират следващият интервал в
размерност 200.833 ≤ CH ≤ 380.667 , което съставлява около
26.3% от общото количество измервания, Фиг.3. Другите по
близост закони за разпределение на измерваните величини CH
са съответно несиметричните - вейбъл („weibull”) и
експоненциален "expon". Това напълно съвпада с природата на
стойностите в емисията CH в съвременните типове двигатели с
вътрешно горене.
В първият интервал от данни 21 ≤ CH ≤ 200.833 средната

6
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290.75

Фиг.3. Закони за разпределение на емисията въглеводороди
CH в леките автомобили клас М1 с принудително запалване
на високи обороти измерени при годишен технически преглед
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изискванията на EURO 3. А коефициентът на асиметрия в
eммис
стойност K assim
потвърждава силната „дясна“
= -0,94457
несиметричност, групирането на данните на CO в интервала
клонящи към стойност 0.6.
Стойностите на въглеродният оксид CO в интервала
1.8 ≤ CO ≤ 2.7 отговаря на автомобилите втора употреба, които
не са снабдени с катализатори.
От особена важност при определянето на екологичните
характеристики на леките автомобили при ускорени режими на
работа представляват показателите на емисията въглероден
диоксид CO2 . Те представляват особен интерес, поради
връзката на CO2 с останалите емисии намиращи се в състава на
отработените газове на ДВГ. За целта промяната на стойностите
на въглеродният двуокис, са визуализирани на фиг. 2.
15

360
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Фиг.2. Закони за разпределение на емисията въглероден
двуокис CO2 в леките автомобили клас М1 с принудително
запалване на високи обороти измерени при годишен
технически преглед

емисс
стойност на измерванията е N сред
= 109.44 , което е характерно

за новите леки автомобили с възраст 5 - 7 години, Фиг.3. Тези
стойности в значителна степен отговорят на изискванията на
EURO 4.
Във вторият интервал, Фиг.3. стойността на емисията
е в границите 560.33 ≤ CH ≤ 740.337 , с което се
CH
характеризира състоянието на автомобилите с „по-стара“ първа
регистрация. Средна стойност на измерваната величина в
емисс
посоченият интервал е N сред
= 554,59473 , което характеризира

Основната зависимост формирана от разпределение на
данните CO2 потвърждава реалността от формирането закона за
разпределение на тази емисия - нормален закон „normal” . Той
се явява симетричен закон разпределение на измерваната
величина CO2 , главно поради различните „възрасти“ и
технологичното оборудване на леките автомобили от клас М1,
Фиг.2. Измерванията на CO2 демонстрирани в хистограмата
показват, че около 34.2% от стойностите се намират в интервала
6.4 ≤ CO2 ≤ 8.4332 . Останалите по-големи стойности на CO2 се

управлението на горивният процес в тях
При работа на двигателите на високи обороти важно
значение в определянето на техните екологични характеристики
играе количеството на кислорода O2 в отработените газове на
типовете леки автомобили. Стойностите на O2 формира косвена
връзка с останалите емисии при ускорени режими на работа са
демонстрирани на фиг. 4.

намират в съседният интервал 8.4332 ≤ CO2 ≤ 10.465 . Това
съставлява около 23.7% от данните за CO2 определени по
годишният технически преглед на автомобилите проверени за
работоспособност при ускорени обороти,Фиг.3.6. Другите по
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състава на отработените газове на автомобилите клас М1
притежава средна стойност на измерваната величина
емисс
= 308,5263 , което е отклонение на 21….32% поради
N сред

32
29

28.8
25.6

отклонение в стандартите на използването гориво. Тези данни са
в тясна връзка с ефективността във функциониране на ДВГ,
определена главно с нивото на кислорода O2 в състава на
изгорелите газове. Данните от изследванията се потвърждават
това твърдение със средната стойност на измерваната величина
емисс
= 11,51553 . При това законът за разпределение на
O2 от N сред
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, което

отново потвърждава истинското състояние на леки автомобили
намиращи се в експлоатация и особено тези, на „възраст“ 15-20
години.
Основни разпределения на измерваните величини –
вредните емисии в изгорелите газове на ДВГ приоритетно,
приблизително около 90% от тях са несиметрични. Тази
особеност демонстрира постоянната тенденция за намаляване
стойностите на емисиите поради техническите нововъведения в
автомобилостроенето и възможности за неутрализиране на част
от тези емисии. И още - автомобилите на определена „възраст“
15 - 25 години, винаги се съпътстват с определени отклонения в
евростандартите на емисионните ограничения.
Взаимните връзки между данните дефиниращи емисиите
на отработените газове в ДВГ позволява извършването на
факторен анализ за определяне на йерархията на тяхното
влияние върху екологичната ситуация в нашата страна с
приоритетно застаряващият автомобилен парк намиращ се в
експлоатация.
6.Заключение. В настоящата работа са разгледани
модели на системи за анализ състоянието на екологичните
характеристики на леките автомобили клас М1, като част от
автомобилният парк на нашата страна. Представеният модел
позволява да се определят мерки за подобряване на техният
контрол от държавните органи. Част от тези мерки могат да
бъдат: участието в контрола на различни институции за
мониторинг на качеството в неговото провеждане; провеждане
на междинни технически прегледи за отстраняване на
нередностите по автомобилите от мобилни групи за контрол и
др.

19.5

стойности от измерванията, интервали

Фиг.4. Закони за разпределение на емисията кислород
O2 в леките автомобили клас М1 с принудително запалване на
високи обороти измерени при годишен технически преглед
Стойностите на O2 показани на Фиг.4 обединени по
групи и интервали на O2 и взаимното им съответствие се
подчиняват на силно несиметричен, логологистичният закон за
разпределение "lglogis", Фиг.4. Приоритетното количество на
измерванията на O2 в хистограмата показва, че около 76.3% от
стойностите се намират в интервала 0.02 ≤ O2 ≤ 3.227 .
Останалите стойности на O2 формират обединен интервал с
размах 9.76 ≤ O2 ≤ 16.253 , което съставлява около 20.2% от
измерванията с максимум O2 = 14.63 . Този интервал
характеризира преди всичко автомобилите със стара регистрация
от 12 -18 години, Фиг.3.8. Другите по близост закони за
разпределение на измерваните величини са логонормално
(„lgnorm”) и вета "betai", които демонстрират отново
несиметричността на измерваните стойности на емисиите.

5.
Обобщение
на
резултатите
от
изследванията
на
екологичните
характеристики на леките автомобили клас
М1.

Проведените изследвания за идентификация стойностите на
емисиите в част от автомобилният парк на Р. България
демонстрират общи тенденции на изменения във връзка с
типовете автомобили и най-важно, с годините на тяхната
експлоатация. Така например, една от екологичните
характеристики на емисиите на леките автомобили клас М1 с
принудително запалване намираща се в настоящият момент в
експлоатация - въглеродният оксид CO , определена от
статистическият анализ е в два диапазона: за 42.03% около
0.1 ≤ CO ≤ 0.66 , и за 23.7% в интервала 1.21 ≤ CO ≤ 1.8 от общото
количество
измервани
стойности.
Първият
диапазон
удовлетворява изискванията на EURO 4, и EURO 5.
А вторият, единствено само и EURO 3, т.е. CO ≤ 2.3 или
1.21 ≤ CO ≤ 1.8 - което е актуално за състоянието на
автомобилния парк за 2000 година. Средна стойност на
емисс
= 1,147368 ,
измерваната величина – емисията на CO е N сред
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което демонстрира отклонените от възприетите норми по EURO
4 на 13…16%. Това се дължи на годините за експлоатация на
автомобилите на „възраст“ 20-25 години. Тези тенденции в
стойностите на CO се съхраняват и тестовете на автомобилите
клас М1, при ускорени обороти отразени в годишните
технически прегледи. Почти същата тенденция се съхранява в
стойностите на емисията CO2 на работещи на ниски обороти
(празен ход). В проведеният статистически анализ на
стойностите в емисиите CO2 , средна стойност на измерваната
емисс
величина N сред
= 5,055263 , което демонстрира отклонения от

възприетите норми по EURO 5, на 22…35% причина, за което се
явява леките автомобили с „по-стара“ първа регистрация - средно
15 - 22 години. Важно в стойностите на въглеводороди CH в
61
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Abstract: This paper analyzes the restoration of worn out parts in countries with a high level of technological development – the US,
Germany and Japan. They consider this issue as a "hidden giant", "green giant" an industryto go in tandem with engineering.
Keywords: RECOVERY, DETAILS, ELECTROLYTIC COATINGS
Възстановяването на детайли в индустриалните страни се
извършва от машиностроителни фирми, специализираните
фирми за възстановяване, ремонт и поддържане, организациите
за продажба и обслужване. Към машиностроителните фирми са
създадени специализирани предприятия с поточни линии за
възстановяване на детайли. Фирмата „Катърпилър” има
няколко завода за възстановяване на детайли с повече от 100
наименования. В моторо-ремонтния завод на фирмата: „Бинз
индасриз лимид” с годишна програма над 60 хиляди двигатели,
основните детайли се възстановяват на поточно-механизирани
линии, а дефектирането им на специални постове в началото на
линиите[5].

1. Въведение.
Възстановяването на износени детайли в световен мащаб
през втората половина на ХХ век придобива голям размах, като
количеството и номенклатурата на възстановените детайли
непрекъснато се увеличават. Това широко използване на
възстановените детайли в развитите страни се обяснява с
тяхната висока икономическа ефективност, надеждност и
качество. Характерно за възстановяването е, че голяма част от
всички ресурси, вложени при производството на продукта
(суровини, енергия, труд) се запазват. По същество при
възстановяването се постига удължаване на жизнения цикъл на
детайлите с минимални разходи на енергия, суровини и
минимално замърсяване на околната среда.

Капиталните вложения за възстановяване на детайли са от 5
до 10 пъти по-малки от тези за производство на нови резервни
части, разходите на енергия от 10 до 20 пъти, а разходите за
материали от 20 до 100 пъти. Стойността на възстановените
детайли е от 2 до 20 пъти по-ниска от стойността на ново
изработените детайли [1,2].

2. Изложение.
Страни с високо технологично ниво на развитие, като
Япония, САЩ и Германия разглеждат възстановяването като
„зелен гигант”, „скрит гигант”, индустрия, паралелна на
машиностроенето [3].

В специализираните заводи и цехове на Чехия се
възстановяват 3100 номенклатури на детайли от земеделската
техника чрез използване на промишлени технологии. Годишно
в заводите се възстановяват до 140 хиляди детайли само от
едно наименование, предимно валове, цилиндрови блокове,
цилиндрови глави, мотовилки и др. Средно разходите за
възстановяване на износените детайли в Чехия са около 30% от
разходите за производство на нови резервни части [4].

Проведените изследвания от CARDONE Industries
установиха
следните
важни
факти
за
ремонтновъзстановителната индустрия на САЩ [5]:
• Ремонтно-възстановителната индустрия в САЩ има над
53 милиарда долара годишен оборот.
• Фирмите за ремонт на машините в САЩ са повече от
73 000.
• Само авторемонтната индустрия в САЩ обхваща над 37
милиарда долара;
• Над 46% от възлите на личните автомобили са
ремонтирани;
• Ремонтно-възстановителната промишленост съхранява
около 80% от вложената енергия и около 85% от материалите
при производството на изделията.
• Материалите от бракуваните машини не се изхвърлят
като отпадъци;
• Ремонтно-възстановителната промишленост намалява
вредните емисии, поради това, че избягва преработването;

Аналогични фирми за възстановяване на износени детайли
има в Канада и в Мексико [5] като 70% от мото-ремонтните
предприятия на Канада са специализирани по възстановяване
на детайли. Обемът на възстановяването в тези предприятия
превишава до три пъти програмата за ремонт на двигатели.
В Англия отделни фирми са специализирани по
възстановяване на отделни групи детайли [5] като например
фирмата „Енджъл енд Вилямс” по възстановяването на
цилиндров блок на двигатели, валове и други детайли с
различни дефекти, а пък фирмата „Империъл инженеринг
мотор верке” е по възстановяване на рами, ресори, шасита и
детайли от спирачната система на автомобила.
В индустриално развитите страни се отделя се отделя
голямо внимание на технологията и организацията на
възстановяването на детайли. Значително се увеличават
разходите за търсене на нови методи и технологии за
възстановяване на износени детайли.

Цените на възстановените детайли и възли на товарните
автомобили в САЩ е в границите от 40 до 60% от цените на
новите резервни части, като експлоатационния срок на работа
на възстановените детайли е същият като на новите.
Изкупуването на годните за възстановяване детайли се
извършва по цени, съставляващи 20÷25 % от стойността на
новите [1].
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Наред с технологиите за възстановяване голямо внимание в
тези развити страни се отделя и за производството на
оборудване и материали за възстановяването на детайлите.

електролитните покрития – 0,2÷0,4 mm/h, а дебелината на
покритието достига – 2÷3 mm.
Електролитните покрития от никел, цинк и мед се
използват за защитно-декоративни цели.

Наред с технологиите за възстановяване голямо внимание в
тези развити страни се отделя и за производството на
оборудване и материали за възстановяването на детайлите.

Композиционните електролитни покрития са получени за
пръв път в началото на 20-те години на ХХ век. Тези покрития
са съставени от метални прахове, оксиди, карбиди, нитрити и
съединения със слоеста структура. Получените покрития се
използват за възстановяване и повишаване ресурса на детайли
работещи при триене с плъзгане.

В сравнение с различните страни, възстановяването на
детайли в нашата страна особено в последните години
значително изостава. Много от съществуващите моторемонтни и тракторо-ремонтни предприятия бяха закрити,
ликвидирани или промениха предметната си дейност. Делът на
възстановяваните детайли от общия разход на резервни части в
нашата страна не превишава 4÷5 % докато този дял в Чехия,
Англия и САЩ е от 4 до10 пъти по-голям.

Едно от съвременните направления при възстановяването
на детайлите с електролитни покрития е получаването на
възстановителни сплавни покрития. При получаването на тези
електролитни сплави ние можем да управляваме в значително
голям диапазон физикохимичните и механични свойства на
покритията. В момента са известни около 100 сплави, като в
зависимост от броя на металите те могат да бъдат двойни,
тройни и многокомпонентни сплави. Свойствата на много от
сплавите, които са известни рецептури за получаване [1] са
недостатъчно изучени, което възпрепятства тяхното положение
при възстановяването на детайлите от земеделската и военна
техника.

Възстановяването на геометричните размери или формата
на работните повърхности на износените детайли може да се
извършва с различни методи [4]:
• Нанасяне на различни метални и неметални покрития
(наваръчни, електрохимически, полимерни и др.);
• Посредством ремонтни размери;
• Чрез допълнителни детайли;
• Преразпределение на материала на износените детайли.

3. Заключение

Тези процеси и методи имат различно положение и
различен дял в структурата на възстановяването на детайлите.
От показаното на фиг.1 рангово разпределение на
възстановителните работи по методи на възстановяване при
ремонта на техниката се вижда, че делът на електролитните
покрития е 8%. [3]

В сравнение с другите методи за възстановяването на
детайлите нанасянето на електролитни покрития има следните
предимства:
1. Възможност за нанасяне на възстановителни покрития:
- с точно определена дебелина и голяма равномерност;

Повечето от детайлите на земеделската и военна техника
имат номинални размери от 20÷40 mm и износване от
0,1÷1,2mm. Същите работят при високи натоварвания,
изменящи се във времето по величина и характер на
въздействие [3]. Поради тази причина възстановяването на
голяма част от износените детайли от този вид техника могат
да се възстановяват чрез електролитни покрития.

- върху детайли от различни материали;
- без последваща механична обработка;
- едновременен за група детайли;
- от различни метали и сплави без междинна обработка
2. Не предизвиква термични деформации и фазови
превръщания в детайлите.
3. Нанасяне на покрития върху детайли със сложна
конфигурация.
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Фиг.1. Разпределение на възстановителните работи по методите за
възстановяване при ремонта на техниката.

В течение на времето при възстановяване на детайлите
първо приложение са намерили покритията от чисти метали
(хром, желязо, никел, цинк и др.)
Хромирането е един от най-старите галванични процеси
използвани при възстановяването. Електролитният хром има
превъзходни експлоатационни свойства – висока твърдост
(11 000 МРа ), висока износоустойчивост на триене и голяма
корозионна устойчивост .
Пожелезяването също е намерило широко приложение при
възстановяването на детайлите [3]. Получените покрития имат
висока твърдост и износоустойчивост при гранично мазане.
Скоростта на отлагане е една от най-високите сред
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възстановяваните детайли. Решаването на тази задача може да
бъде изпълнена само чрез класификация на голямото
разнообразие от детайли от военната техника подлежащи на
възстановяване с желязно-никелово-кадмиеви покрития.

1. Въведение
Изследването на процесите за възстановяване на детайлите
с желязно-никелово-кадмиеви покрития и техните свойства
първоначално се извършва върху експериментални модели в
зависимост от модела на детайлите и неговите характеристики
може да се даде предпочитание и да се избере една или друга
методика за възстановяване или изпитване свойствата на
отложената електролитна сплав.

В предлаганата класификация всички детайли на наймасово разпространените машини, подвижни агрегати и други
от военната техника са разпределени по класове, групи,
подгрупи и типове.
Структурните характеристики на детайлите от военната
техника са разпределени в три основни групи [1]:

При моделирането на възстановените детайли може да се
подходи по два начина:
• моделиране на всеки детайл по отделно;
• моделиране на цяла група или съвкупност
възстановени детайли;

• структурните характеристики на детайли;
• структурните характеристики на работните повърхности;
• структурните характеристики на съединенията на
детайлите;

от

Ремонтно-възстановителната практика разполага с голямо
разнообразие от детайли. При това положение първият начин е
абсолютно неприемлив, тъй като практически не е възможно
всеки детайл да се моделира по отделно[3]. Този начин изисква
много скъпи изследвания, които могат да бъдат оправдани за
най-сложни и трудоемки детайли. Вторият начин е поподходящ и може да даде обобщена характеристика за
изброените експериментални модели.

Целта на това изследване е да се изберат адекватни
експериментални модели за изследване на процесите при
предварителна подготовка, възстановяване и изпитване на
физико-механичните свойства на отложената електролитна
сплав.
Задачите за постигане на така поставената цел включват:
• разпределение на изследваните детайли по класове и
групи;
• разпределение
на
изследваните
детайли
по
конструктивно-технологични признаци;
• разпределение на изследваните детайли по марка на
материала;
• разпределение на изследваните детайли по брой работни
повърхности;
• разпределение на детайлите по вида на термообработка и
твърдост;
• разпределение на изследваните детайли по диаметър на
лагерната шийка и грапавост;
• разпределение на изследваните детайли по типа на
съединението;
• разпределение на съединенията по вид и условия на
триене;
• разпределение на съединения по вида на смазката и
износването;

2. Изложение
При изследването се използва разработената от проф. Г. П.
Тончев [2] методика, която е близка до втория начин и
позволява да се избират адекватни експериментални модели за
изследване и изпитване на процесите на възстановяваните
износени детайли и техните свойства.
Структурните характеристики на детайлите имат важно
значение
при
възстановяването
им.
Те
определят
конструктивно-технологичните особености на детайлите и
съществено влияят върху избора на метода за възстановяване.
От тях в значителна степен зависят технологичния маршрут на
възстановяване, режимът на напластяване на покритията върху
работните повърхности и окончателната обработка на
детайлите.
Процесът на възстановяване на износените детайли от
военната техника в значителна степен зависи от
конструктивно-технологичната
еднородност
на
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3. Изводи

• разпределение на детайлите от съединенията според вида
на материала;
• разпределение на детайли по гранично допустимите
отклонения.

1. Въз основа на резултатите от проведеното статистическо
изследване е установено, че ротационните детайли подлежащи
на
възстановяване
чрез
желязно-никелово-кадмиеви
електролитни покрития е 58%, концентричните детайли – 26%
и на сложните – 16 %, като 49% са изработени от легирани
стомани, а от въглеродни стомани – 42%.

Обект на изследване са детайлите и съединенията от
различните видове машини, агрегати и друга военна техника
както следва:
1. Бронетанкова техника:

2. Статистическият анализ показва, че 77% от изследваните
съединения са подвижни, а само 23% – неподвижни. От
подвижните съединения най-често се срещат вал – плъзгащ
лагер (22%), а от неподвижните вал- лагерна гривна (15%).

• Танкове: Т-72;
• Бойни бронирани машини: МТ-ЛБ, БТР-60ПБ, БМП-1,
БМП-23, МТ-ЛБ Р-81 „Делфин”; МТ-ЛБ Р-80 „Пингвин”, МТЛБ
БРМ
„Сова”,
МТ-ЛБ
РХР
„Марица”;
ASV
M1117„Guardian”;
• Ремонтно-евакуационни машини: БРЕМ-Т (база Т-62),
БРЕМ-Л (база МТ-ЛБ).
• Други верижни базови машини с монтирана спомагателна
техника: ГМ- 4261С12, ГМ- 5681С91.

4. Литература
1. Митков Ат., Минков Д. Статистически методи за
изследване и оптимизиране на ССТ. София, ЗЕМИЗДАТ, 1989;
2. Тончев Г.П., Маринов Т. Статистически анализ на
структурните характеристики на детайлите от автомобилите
МАЗ – 500 и КРАЗ – 256 при съединения тип „вал- търкалящ
лагер”. Научни трудове на ВИММЕС, 14, серия 7, Русе, 1977;
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ЗИЛ-157
по
структурни
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3. Инженерна техника:
• Верижни средства за осигуряване: Верижен булдозер
БАТ-М, БАТ-2, Танков мостопоставач БЛГ-60М.
• Колесни средства за осигуряване: Колесен булдозер ПКТ2.
• Машини за преодоляване на водни прегради и
минновзривни заграждения: ПМП, ДИМ-М.
4. Химична техника: Специални химически машини и
машини за специална обработка.
5. Тилова техника: Автозарядчици, Автоцистерни за
гориво, Преливна станция за гориво ПСГ-160.
Въз основа на опита на военно-ремонтните заводи и
проведения анализ на нормативно-техническата документация
за бронетанкова, автомобилна, инженерна, химическа и тилова
техника са систематизирани и класифицирани всички детайли
подлежащи на възстановяване чрез желязно-никеловокадмиеви покрития.
Данните за структурните характеристики са събрани от
каталозите, ремонтните чертежи, техническите условия за
дефектация при основен ремонт на съответния вид техника и
обобщени в табличен вид (табл.1).
Таблица 1
Видове детайли от военната техника, възстановявани чрез желязноникелово- кадмиеви покрития на класове и групи

Получените данни за структурните характеристики са
подложени на статистическа обработка с помощта на
компютър и професионален пакет компютърни програми
“Statgraphics”.

65

