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1. Въведение
Прилагането на методи и технически средства 

за измерването на количествата отпадъчни води 
в една производствена система е обстоятелство, 
което, наред с измерването на входящите водни 
количества, позволява да се осъществи ефективен 
контрол на водопотреблението в производстве-
ния процес, а в съчетание с икономическите 
механизми за заплащане на входящата и отпа-
дъчната вода се явява като стимул и мотивировка 
за провеждане на мероприятия, насочени към 
пестеливото изразходване на водата и опазване 
на природните ресурси. Това е причина да се 
търсят решения за оптимизация на измервател-
ните системи, което е важна предпоставка със 
своето стопанско значение в условията на пазарна 
икономика 

2. Изложение:
На фиг.1 е показано принципно решение на 

водоснабдителната и канализационна схема в 
промишлени предприятие и възможните места 
за измерване на водни количества. 

Фиг.1. Водоснабдителната и канализационна схема в 
промишлени предприятия

Водният баланс в посочената производствена 
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система се определя със зависимостта:

Qвх = Qизх + Qтехн - Qдъжд (1)

където  са съответните измерени стойности на 
входящата и на отпадъчната вода. Към Qтехн 
следва да се отнесат безвъзвратните загуби от 
изпарения, остатъчната вода и други количества 
вода, използвани в производството на продукци-
ята и тези, които се използват за технологични 
нужди. Правилното определяне на елементите на 
водния баланс, включени в зависимост 1 в тяхно-
то единство и взаимна обвързаност, допринася за 
ефективното функциониране на производствената 
система.

Измерването на входящите води най-често се 
осъществява с широко разпространените стан-
дартни технически средства, които са елемент на 
водопроводната мрежа. 

Измерването на изходящите води допуска 
най-често нестандартни решения като една от 
схемите при използване на обемния метод, реа-
лизирана чрез двукамерна шлюзова измервателна  
система [1], е представена схематично на фиг.2. 
В показания случай изходящата отпадна вода 
постъпва в първата камера на шлюзовия канал 
до достигането на определено ниво, след което 
първият щит се отваря и водата започва да запълва 
и мерителната част на шлюзовата камера. При 
достигане на определено ниво в мерителната част 
същият щит се затваря и се „осича“ зададеният 
обем на дискретното измерване. След затварянето 
на този щит се отваря затвореният дотогава десен 
щит на мерителната част от шлюзовата камера, 
при което водата от нея се отича в канализацията, 
а съответният брояч отчита поредността на осъ-
щественото оттичане. След повторно достигане 
на нивото в камерата пред затворения първи щит, 



350

той отново се отваря, но когато вече водата от 
мерителната част се е оттекла и вторият щит е 
затворен. Следва повторение на описания преди 
това цикъл, а измерването се осъществява с отчи-
тане кратността на неговото повторение. 

 

Фиг.2. Двукамерна шлюзова измервателна   
система

Принципната схема на шлюзовта измер-
вателна система за измерване на отпадна вода 
функционира чрез съгласуваното взаимодействие 
на следните звена: хидромеханично устройство; 
електронно устройство и изчислително устрой-
ство.

Хидромеханичната част на системата има за 
изпълнителни елементи два щита, които са по-
следователно в отворено горно положение или в 
долно положение с уплътняване в шлюзов канал. 
Електронната част осъществява функциите си 
чрез два нивосигнализатора 1 и 2 (фиг.3), инфор-
мацията от които постъпва в електронен блок 3 
където се обработва и се реализират необходими-
те команди за отваряне и затваряне на щитовете. 
Изчислителната част 4 обработва информацията 
с брояч за реализираните от щитовете цикли като 
прави идентификация в режим на работно или 
неработно време (пример в денонощен и месечен 
период е показана на фиг.4 – „а“ и „б“), аварийни 
ситуации при прекратяване преминаването на 
отпадна вода или неправилна работа на щитовете.

   1 

  2 

 
  3 

 
  4 

Фиг.3. Шлюзова измервателна система

За нормалното функциониране на измервател-
ната система е разработена и утвърдена методика 
за първоначална и периодична проверка [2], която 
включва – определяне интервала на нечувстви-
телност на нивосигнализатора, калибриране на 
мерителната част от шлюзовата камера и опре-
деляне на основната грешка при осъществяване 
на един измервателен цикъл. Регистрирането на 

измереното количество преминала на изхода вода 
се осъществява чрез проследяването само на един 
параметър и гарантира интегрирано натрупване 
на информацията. 

3. Изводи
Получените резултати от работата на оп-

исаната измервателна система показват, че с 
елиминиране ползването на косвени параметри 
се осъществява  постигане на висока точност на 

Фиг.4. Хидрограма на аварийни ситуации  
а-денонощен период; б-месечен период

 
а) 

 
б) 
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измерването на количеството на изходящата вода 
(Qизх) в открит канал като за разлика от други 
методи тази точност е гарантирана както при 
големи така и при малки дебити на пропусканата 
през хидросистемата вода. 

Осъществяваното изтичане на водата под щит 
осигурява самопочистващ ефект, което е изклю-
чително важно за силно замърсените изходящи 
водни количества.

Прилагането на описаната измервателна 
система за изходящите отпадни води създава 
възможност да се обективизират търговските 
взаимоотношения чрез отчитане с подходяща 
точност на един от елементите в балансовото 
уравнение, при което е постижимо отразяването 
на специфични разплащателни операции според 
произхода и характера и на останалите елементи 
на водния баланс.
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Резюме: Осуществление эффективного контроля потребления воды в производственном процессе 
в сочетании с экономическими механизмами оплаты за входящие и сточные воды является стимулом и 
мотивацией для деятельностей, направленных на щадящий расход воды и охраны природных ресурсов.
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