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РЕЗЮМЕ
В нашата страна, ръчното събиране на проби е обичайна практика в кариерите за лигнитни въглища въпреки че се влияе от човешки грешки, е скъпо и не  
се препоръчва от международните стандарти. Понеже механичното вземане на проби се е провалило при условията на голям дебит на транспортните 
ленти в точките на вземане, ръчното опробване все още се прилага. Този документ разглежда различните приложими процедури за опробване с техните 
предимства  и  недостатъци.  Най-сложните  проблеми  са  тези  във  връзка  с:  разполагане  на  устройството  в  съществуващото  място  в  точките  на 
пробовземане,  големият капацитет на потока,  максималният размер на материала.  Предлаганото  решение отговаря  на специфичните изисквания на 
международните  стандарти  за  механично  вземане  на  проби.  Захващането  на  устройството  е  реализирано  на  рамката  на  лентата,  което  осигурява 
поместването му в съществуващото място. Конструктивните елементи на инсталацията са: дефлекторен щит, същинско устройството за вземане на проби, 
система за пробовземане. Всеки от тези елементи има определена роля за безопасната работа на инсталацията.

ВЪВЕДЕНИЕ

Транспортирането  на  лигнитни  въглища  от  кариерите 
към потребителя в условията на съвременните тенденции 
за включване на всички дейности в АО-връзките са нало-
жили  сериозен  анализ  за  осигуряване  на  съответна  на-
деждност при вземането на проби.

Конструкциите на пунктовете за товарене не са строени 
с  оглед  необходимостта  от  монтиране  на  автоматични 
инсталации за  вземане на  проби,  когато  ръчното пробо-
вземане се е смятало за напълно задоволително .

С течение  на времето е  било  установено,  че  ръчното 
вземане на проби става все по често, което предизвиква 
противоречия  между  производителя  и  потребителя  на 
въглища. Тази дейност е едно "тясно място" в потока:

-спазването  на  нормите  за  опробване  на  вагоните 
изисква много ръчен труд;

 -субективността  на  пробовземането  и  качествения 
контрол е основна причина за противоречия между тях;

 -необходимото  време  за  вземане  на  проби определя 
санкционирането  за  спиране   на  гумено-транспортната 
лента (ГТЛ);

 -необходимият персонал,  поради спецификата на тази 
дейност, е много голям.

Следователно, ръчното пробовземане, наред с високите 
разходи и големият персонал, поражда противоречия при 
транспортирането и  гранулирането на въглищата и не  е 
препоръчвано при внедряване на АО-връзките . 

АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМА

Направените  изследвания  на  транспортираните  лиг-
нитни въглища са определили гранулометричния състав, 
влажността  и  минималният  ъгъл  на  изсипване  на  въг-
лищният поток.

При извършените изследвания са измерени максимални 
размери на въглищни късове, надминаващи 150 mm, което 
сме  оценили като  недостатък  на  подготвителните  инста-
лации  (сиреч  вина  на  производителя),  подлежащ  на  от-
страняване.

В  обикновения  случай,  гранулометричният  състав  на 
добитите лигнитни въглища е представен на фигура 1.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0,01 0,1 1 10 100 1000

d(mm)

 c
um

ul
at

ed
 re

fu
se

 (%
)

reduced flow maximum flow

Фигура 1. Гранулометричен интервал на  
транспортираните въглища

Като следствие от определянето на минималният ъгъл 
на  разсипване  на  въглищата  върху  проби  от  различни 
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участъци  за  гранични  стойности  на  влажността  е  опре-
делена  стойност от около  25° за метална повърхност.

Скоростта  на  материала  при  разтоварването  от 
транспортната  лента  в  пункта  на  изсипване  в  защитния 
поглъщач  е  67  m/s,  а  максималният  дебит  на  транс-
портиране  на  лентата  в  товарният  пункт  е  500  kg/s. 
Заместването на ръчното опробване в железопътния или 
автомобилния транспорт  с  автоматично  по  движещия се 
материален  поток  в  случай  на  големи  дебити  на  нато-
варване, осъществявани с помощта на лентите с голяма 
скорост, са се сблъскали с редица проблеми, каквито са:

-В  случаи  на  автоматично  вземане  на  пробите  чрез 
изгребване от лентата:

о  многократното  спиране  на  лентата  предизвиква 
повишен разход на енергия и преждевременно износване 
на системата за задвижване на лентата;

о  спирането  на  лентата  предполага  и  спиране  във 
веригата на предходния натоварен поток,  което може да 
предизвика блокиране на лентата; 

о опробването на материала върху лентата в движение 
с един пробовземач, който да позволи цялостно изземване 
на  материала  в  определен  участък  от  лентата  е 
невъзможно, тъй като във всеки момент може да настъпи 
разрушаване на лентата.

- В случай на използване на кофов пробовземач, който 
да осъществи опробване от падащата струя материал:

о  размерите  на  кофите  за  опробване  са  големи, 
оразмерени, от една страна, от максималните размери на 
опробвания материал от големия дебит на изсипвания от 
лентата материал и от друга страна, от предписанията на 
STAS1,  който изисква напълване на кофите максимум 3/4 
от обема им при преминаване през потока от материал;

о така оразмерените кофи за опробване, бидейки твърде 
по-големи от пространствата в съществуващите пунктове 
за  натоварване,  затрудняват  разполагането  на  тези 
системи за опробване;

о Налага се едно свръхоразмеряване в конструктивната 
механика  на  кофите  и  разбира  се,  на  задвижващата 
система на лентата, тъй като тя трябва да поеме цялото 
динамично  натоварване  на  потока  от  транспортиран 
материал.  Скоростта  на  потока  от  материал,  при  която 
трябва да се осъществява вземането на проби, може да 
достигне 6-7 m/s.

Автоматичното   опробване   предполага   вземането   на 
представителни проби с по-високо качество, което налага 
механичната  обработка  на  пробите  до  получаване  на 
лабораторни  проби.  Тази  инсталация  би  трябвало  да 
осигури  намаляване  количеството  на  пробите,  пропор-
ционално  намаляване  на  максималните  размери  на 
опробвания  материал,  чрез  раздробяването  му,  така  че 
пробата  да  остане  непрекъснато  представителна.  Следи 
се инсталацията за намаляване броя на пробите и целия 
поток за обработване на същите, да осигури едно непре-
къснато едно непрекъснато опробване и пропорционално 
на  намаления  брои  на  пробите,  за  да  се  избегнат 
операциите по хомогенизиране, които се включват трудно 
в потока.

1 Румънски държавен стандарт (бел. на прев.)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РЕШЕНИЕТО

За  избор  на  вариант,  който  следва  да  се  приложи  в 
конкретните  условия  на  пунктовете  за  натоварване,  са 
били  анализирани  шест  основни  варианта  с  техните 
преимущества и недостатъци.

Базирани  върху  силата  на  аргументите,  от  предло-
жените решения е избрано решението, което да обединява 
следните:

-да  бъде  изцяло  приложимо  -да  осигури  максимална 
надеждност за съставяне на представителни проби.

Така е станало възможно инсталацията за опробване да 
бъде монтирана в пункта за насипване на материала върху 
лентата.  Също  е  сметнато  за  целесъобразно  че  инста-
лацията  за  опробване  да  отговоря на всички  действащи 
норми  за  осигуряване  вземането  на  представителни 
проби. Ако се позовем на изискванията от конструктивно 
естество, инсталацията трябва да разполага с:
• устройство,  което  да  поеме  динамичната енергия 

на  материала от лентата,  и да  го отправи към опроб-
ващото устройство; 

• устройство за вземане на проби,    което да отклони 
изцяло потока от изсипвания материал и да   насочи 
така образуваната  проба към инсталацията за пробо-
вземане.

• подходящо  устройство,  което  да  отстрани  възмож-
ността  за  системни  или  случайни  замърсявания  на 
представителните проби.

ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

За  осигуряване  на  тези  изисквания  инсталацията  за 
автоматично вземане на проби се състои от три основни 
подсистеми, неразривно свързани помежду си, а именно:

• дефлекторен щит А;

• същинско устройство  за вземане на проби;

• заедно със система за задвижване В;

• система за вземане на проби в условия на 
надеждност.

Схемата  на  инсталацията  е  показана  на  фигура  2  . 
Румънски държавен стандарт (бел на прсв ) Разполагането 
на инсталацията се реализира чрез заместване на стената 
(паравана) на дефлекторния щит, с който са оборудвани 
тези транспортни ленти .

Дефлекторният щит А е така конструиран ,че да бъде 
зацепен в рамките на транспортната лента.

Стената(паравана)  (2)  се  захваща  в  рамката  на 
зацепването (1) посредством една еластична система. Тя е 
гумирана,  метална  конструкция,  която  да  осигури 
автоматизирането на контакта на материала с този щит и 
да го насочи по едно колкото се може по- малко ветрило 
(крило)  на  разпръскване  към  устройство  за  вземане  на 
проби В.
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Фигура 2. Инсталация са вземане на проби
(напречен разрез)

Същинският  пробовземач  (4)  е  така  конструиран,  че 
вземането на проби да се направи чрез отклоняване на 
материала от радиуса на обхвата на кофата за опробване.

Колекторният резервоар, който осъществява вземането 
на проби чрез прекосяване на потока от свободно изсип-
вания  материал,  има  следните  конструктивни  характе-
ристики:

• широчина на резервоара: 400 mm;
• съотношение  между  колектирания  дебит  и  натовар-

вания  дебит по протежение  на активното течение: 
1:3;

• диктуваната  дължина  на  зоната   на  разпръскване 
на  материала  с дефлекторното пано;

• Страничните стени на  резервоара   са предвидени  в 
горната част с режещи ножове, които да предпазват 
резервоара от износване;

• ъгъл на наклон на лентата на резервоара: 30°;
• Скоростта на  прекъсване   на   потока  от материал  е 

около  12  m/s,  вероятно  регулиран  посредством 
системата  за  задвижване.

• в протежение на прекосяването на потока от материал 
скоростта  на  резервоара  за  пробовземане  трябва 
да остане постоянна. 

• По  този  начин  се  спазва  принципа  на  пропорцио-
налност  между    дебита  от материал, опробван от 
всеки  участък  на  потока  от  материал и  транспор-
тирания дебит за същия участък.

• в състава на представителните проби,  количеството 
на отбраните  проби  е пропорционално   на  дебита 
от транспортиран   материал в момента на вземане 
на пробата;

От  извършените  изследвания,  в  условията  на  мак-
симален  дебит,  продължителността  на  натоварване  на 
един участък, съответстващ на количество от 2400 I.,  е 80 
минути.

Ако  се  спазват  действащите  нормативи,  представи-
телните проби трябва  да съдържат  най-малко  32 проби, 
което  означава,  че  на  всеки  150  секунди  трябва  да  се 
взема по една представителна проба с тегло около 5 тона.

От  конструктивна  гледна  точка  колекторния  резервоар 
(4)  е  закрепен  с  4  еластични  връзки  с  2  ролкови  оси  с 
ролки,  които  допират  в  подпорната  рамка.Под  въз-
действието на системата за задвижване (14) резервоарът 
се  премества,  което  позволява  вземането  на  проба. 
Системата  е  снабдена  с  самопочистващи  устройства  на 
подвижната  пътека.  Към  страната  за  изсипване  резер-
воарът  е  захванат  плътно  посредством  скоби  за  кау-
чуковото  платно,  което  чрез  развиване  и  навиване  се 
движи едновременно с колекторния резервоар. В края на 
всеки  цикъл  резервоарът  се  изтегля  под  насочващите 
паравани (15), където остава по времето на спиране, като 
по  този  начин  се  избягва  системно  или  случайно 
(инцидентно) проникване в резервоара през този период.

Избраното решение прави необходимо оразмеряването 
на резервоара само като устройство за преминаване , а не 
за акумулиране; ъгълът на вземане на пробата намалява 
товара.

Системата за вземане на проби С се състои от уплът-
нителна лента и резервоар за вземане на проби.

Уплътнителната лента се движи едновременно задвиж-
вана от същото устройство.Тя остава перфектно обтегната 
от двата тамбура, по които рулират .снабдени със спира-
ловидни  пренапрегнати  ресори(пружини);  лентата  се  
втвърдява напречно с метални пластини ,които се опират 
на ролкова верига (16), осигурявайки перфектно уплътня-
ване на резервоара за вземане на проби.

Резервоарът прави връзка с един силоз за акумулиране 
на представителни проби и със транспортно съоръжение, 
което осигурява захранването му.

Както  колекторния  резервоар,  така  също  уплътни-
телната лента и ролковата верига се задвижват посредст-
вом  силов  кабел  (17)  от  хидравличен  задвижващ 
механизъм (14).

За елиминиране на шоковете при спиране и пускане на 
колекторния  резервоар  на  страничните  стени  са  пред-
видени амортизационни тампони.

Кинематичната схема на инсталацията е представена на 
фигура 3. Интервалът от време между 2 последователни 
проби  може  да  се  регулира  в  зависимост  от  необходи-
мостта на едно времево реле, ако опробването се прави в 
равни  интервали  от  време  или  с  едно  реле-интегратор, 
което придвижва, според натоварването, равни количества 
продукт.  Представителната  проба  в  резултат  от  опроб-
ването, ще бъде подложена на обработване в автоматична 
система  за  смилане-съкращаване  (квартоване),  което 
осигурява получаване на лабораторна проба.
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Фигура 3. (I) Траектория на материала на пробата и 
на пробата; (II) Движение на резервоара за вземане на 

проби.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Смятаме,  че представената инсталация за вземане на 
проби  отговаря  на  изискванията,  за  които  е  била  съз-
дадена:

• може да бъде приложена във всички пунктове за 
натоварване, където транспортирането се прави по 
ленти с голяма производителност; 
• удовлетворява  всички  изисквания,  заложени  в 
действащите норми за вземане на представителни 
проби,  елиминирайки  всички  възможности  за  до-
пускане на систематични грешки;
• броя  на  елементарните  проби,  които  образуват 
представителната проба, може да се определи за 
всеки  отделен  случаи  в  зависимост  от  характе-
ристиката на натоварените въглища, за да се спази 
желаната точност;
• Използването  на  автоматичен  пробовземач 
изисква инсталация за автоматично съкращаване и 
подготовка  на  пробите  за  лабораторни 
изследвания.
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