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РЕДАКЦИОННА

И строителна,
и рециклираща
техника
В
Данаил НИКОЛОВ

ръцете си държите първия брой на списание СТРОИТЕЛНА и РЕЦИКЛИРАЩА ТЕХНИКА. За малко да напиша новото списание. Да, списанието е обновено и по-точно разширено с един много интересен спектър от машини, които през последните 10 години постепенно си пробиват път в България. Рециклиращата техника е наистина разнообразна и тя зависи в голяма степен от вида на отпадъка, който се преработва и рециклира. А и ние няма да се
ограничим само до строителните отпадъци (СО).
Не че само при тях няма огромно многообразие
от техника.
Спомням си с умиление първите ни статии за
рециклиране на масовите СО от обекти с разрушаване. Всичко тогава ни беше съвсем ново – то
не бяха захранващи конвейери, инсталации за
предварително пресяване, претъркване и измиване на материала, пресевни машини, инсталации за миене на пясък, оборудване за пречистване и рециркулация на водата и какво ли още не.
Имахме точни попадения с рециклирането на асфалт и бетон…
Но вече край на спорадичните ни прояви. От
7 години рециклирането на СО и тяхното пов-

торно влагане в новото строителство е узаконено и неизбежно. В наредбата за СО точно е указано, че възложителите осигуряват селективното разделяне и материалното оползотворяване
на неопасните СО, образувани при тези дейности. Например за 2019 г. и 2020 г. целевите количества за оползотворяване на отпадъчен бетон
са по 85% , а за асфалт – съответно 76% и 80%.
Освен това възложителите на СМР, финансирани с публични средства, отговарят за влагането в
строежите на рециклирани СО. В строителството
на нови пътища през 2019 г. и 2020 г. техният дял
трябва да бъде по 10%.
А твърдите отпадъци, генерирани от домакинствата и индустриите? Техниката за рециклирането им също е изключително многообразна и интересна. Отново се сещам за първата ни публикация по темата (преди 9 години!)
за междинната станция за преработка на твърди битови отпадъци на сметището във Враждебна, София. Приемни бункери, шредери,
различни видове сита, сепаратори, обдухващи
станции и какво ли не… Да, рециклирането на
отпадъци е наистина голяма тема. Вече и при
нас.
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bauma 2019: електромобилност
и автономни машини

На bauma 2019 (Мюнхен, 8–14 април) определено ще видим
голям брой решения за алтернативни задвижвания. Хибридните системи вече са отработени при голям брой водещи производители, но има възможности за тяхното допълнително усъвършенстване. Вместо суперкондензатор за съхраняване и отдаване на рекуперираната енергия при верижните багери някои производители вече предлагат решение с голяма тягова
батерия. Очаква се да видим и голям брой електрически задвижвания – не само при големи багери със захранване с кабел от мрежата, но и при по-малки машини – с тягови батерии.
При автономните машини, без оператор, също ще има какво да се види. При всички случаи това са самосвали за кариери и мини, при които липсва шофьор. Интересно ще бъде да
видим автономните валяци, които уплътняват асфалт без нужда от оператор, а чрез система от сензори и компютърно управление. Роботите са вече тук.

Обновен и по-ефективен Metso
Lokotrack LT200HP

Благодарение на директното задвижване с клиновиден ремък от скоростната кутия обновената мобилна конусна трошачка осигурява икономии на дизел от поне 15% в сравнение с конусните трошачки с хидравлично задвижване. В допълнение
финландските инженери са предвидили подобрения в сервизопригодността и безопасността. Тук влизат издигнатите сервизни платформи за безопасен и лесен достъп до точките за
сервизиране и поддръжка.
Lokotrack LT200HP може да се достави оборудван с безжичната система за управление Metso ICr, която позволява управление на трошачката от кабината на зареждащия багер. От
компанията подчертават, че цялата производствена линия,
включваща трошачни и пресевни инсталации Metso, може да
бъде управлявана чрез Metso ICr.

JLG: 50 години издигане към върха

Разделен бандаж + осцилация?
С технологията Tango4
на Bomag,
разчитаща на
необслужваема ексцентрична система, немският
производител съчетава
две привидно
противоположни неща
като осцилация и разделен бандаж. От 2018 г. Bomag успешно въвежда на пазара новата технология Tango4 при двубандажните валяци като част от
360-градусовата си технологична концепция. Досега тя включваше три компонента: стандартна вибрация, тангенциална осцилация (Tango) и системата Asphalt Manager.
Технологията Tango има голямо приложение при уплътняване на настилката в чувствителни зони – на мостове, на границата на съседни асфалтови участъци, в близост до сгради, при
тънки слоеве и др. Машините, оборудвани с Tango4, също се
справят отлично с такива задачи, но предлагат и допълнителни
предимства: висококачествено уплътняване на завои, кръгови
кръстовища и други подобни.

На 9 януари JLG Industries, един от водещите световни производители на самоходни работни платформи (вишки) и телескопични товарачи, официално отбеляза половин век от лансирането на първата в света самоходна платформа с телескопична стрела JLG 1. На 9 януари 1969 г. Джон Л. Гроув (на снимката) обединява малка група хора около една голяма идея – да
измислят по-безопасен начин за работа на голяма височина.
Резултатът е първата в света фабрично произведена самоходна работна платформа. В следващите години компанията JLG,
която създава не само съвсем нов продукт, но и съвсем нов пазар, не спира да въвежда системно пионерни иновации.
У нас JLG Industries се представляват официално от Елтрак
България от май 2018 г.
Вижте всички новини на www.bageri.bg
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НОВО В BG

Златна треска

Индустриалният добив на метални руди изисква много сериозна техника. Ето защо доставката
на 2018 година, състояща се от 19 машини Caterpillar, е знакова не само за Елтрак България,
официалния представител на марката, но и за целия бранш. А Дънди Прешъс Метaлс избра да
работи не просто с машини от световния бранд Caterpillar, но и разчита на най-високо ниво на
следпродажбено обслужване от страна на Елтрак България

З
ABSTRACT IN ENGLISH

Gold Rush
The industrial extraction of metal ores calls for big equipment.
That is why the delivery of the
year 2018, including 19 Caterpillar machines, is emblematic not only for Eltrak Bulgaria,
the official Cat dealer, but also
for the whole industry in Bulgaria. And Dundee Precious Metals chose to not only to operate
machines by the world leading
brand but also to rely on highest level of aftersales service
by Eltrak Bulgaria.
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латният рудник „Ада тепе“ край Крумовград, разработван от Дънди Прешъс Металс Крумовград, започна работа на
25.06.2018 г., като първият добив стана факт на
3 юли, когато беше направено и първото производствено взривяване.
В минния бранш реализирането на един проект изисква дълго време – от първите стъпки на
проучването до осъществяването на реалния
добив. Освен че е бизнес, свързан с голям риск,
минният бизнес носи и все по-голяма отговорност към обществото и околната среда. До реализацията на проекта в Крумовград се стигна
след близо 12-годишна работа с обществеността, НПО и институции и така рудник „Ада тепе“
стана първият новоразработен рудник в България за последните 40 години.
Експлоатацията на участък „Ада тепе“ се извършва по открит способ. Почвеният слой е
предварително отделен и съхранен на депо за
ползване в етапа на закриване и рекултивация.
Планираната годишна производителност на обогатителната фабрика е 840 000 т руда със съдър-
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жание на метал злато 85 700 тройунции и срок
на експлоатация от 8 години. Дънди Прешъс Металс предвижда капитални разходи от 178 млн.
долара.

Добив и преработка на рудата
Добивът на руда се осъществява с пробиване
и взривяване, последвано от товарене и транспортиране на добитата маса. Тя последователно се изземва с механизация, транспортира се
за преработка и се складира.
Преработката на руда включва етапи на трошене, смилане и флотация. Добитата руда се натрошава в челюстна трошачка, откъдето по лентов транспортьор се подава към цикъл на смилане. Смленият материал се подава във флотационни машини, където се осъществява разделяне на полезния минерален компонент от скалната маса и обогатяване на рудата. Процесът на
обогатяване не е химичен – златните и сребърните частици продължават да съществуват в същия вид, както в скалите.

