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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТКАЗИТЕ В ХИДРОПНЕВМАТИЧНАТА ЧАСТ НА СЛОЖНИ 
ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТИ 

STUDY OF FAILURES IN HYDROPNEUMATIC PARTS OF COMPLEX TECHNICAL OBJECTS 
Гл.ас. д-р инж. Бояджиев В. И.  

Висше транспортно училище – София, България 
 

Abstract: In the article is made an analysis of failures in the hydropneumatic parts of complex technical objects. Grounded is the choice of 
the method the method for compiling information on failures from the documentation of the repair services of producer and consumer. There 
have been identified types of failure that occurred. Has analyzed the physics of operational failure. Conclusions are made for improving the 
reliability in exploitation of the entities.  

KEYWORDS: FAILURES, HYDROPNEUMATIC PARTS, OPERATIONAL RELIABILITY, RELIABILITY, COMPLEX TECHNICAL 
OBJECTS 

1.Увод 

Сложните технически обекти имат поне три нива на 
йерархична структура и в общия случай електронна, 
електрическа, механична и хидропневматична част. 
Надеждностното поведение в периода на експлоатацията им на 
всяка от тези части има своята специфика. 

Целта на настоящата статия е да бъде изследвана 
спецификата на отказите в хидропневматичната част на 
конкретен модел сложна техническа система, проявяващи се в 
процеса на експлоатация. Изграждането на съвременна 
адекватна система за отстраняване на отказите е само едно от 
направленията, което се базира на резултатите и изводите от 
едно такова изследване. 

2.Методически подход – основни моменти 

При изследването на експлоатационна надеждност и в 
частност за възникващите откази, един от най-съществените 
моменти е начинът за набиране на информация за 
надеждностното поведение на обектите в експлоатация. За 
целта има разработени различни методи, като най-важните и 
разпространени са [3, 5]: 

1.  Метод на наблюдавана експлоатация. Този метод дава 
най-пълна информация както за възникващите откази 
(влошаване на нивото на надеждностните показатели), 
така и за техническото обслужване и възстановителните 
мероприятия (повишаване на нивото на надеждностните 
показатели). В реални условия се води отчет за 
надеждностното поведение на обектите от упълномощен 
и инструктиран персонал [1, 2]. Това е скъп метод както 
поради обхвата на изследваните обекти, така и поради 
продължителността му. 

2. Изследване в лабораторни условия. Това също е скъп 
метод най-вече поради това, че металорежещата машина 
се отклонява от експлоатация, а също и поради 
необходимостта от лаборатория със съответното 
оборудване и специализиран персонал. Поради малкия 
обем на набираните данни методът има ограничена 
статистическа представителност. 

3. Набиране на данни от документацията на ремонтните 
служби. Набират се данни от рекламационните протоколи 
и документацията от служба „Сервиз” на производителя и 
специализираните ремонтни бази на производителите на 
комплектуващи системи, както и от ремонтните служби 

на потребителя. В сравнение с гореописаните други два 
метода този метод ни дава сравнително най-голям обем 
информация, натрупана при по-малък разход на средства. 

Разбира се, има и други методи за набиране на 
данни за отказите, например ускорените изпитвания и др., 
но те се използват в по-ограничени случаи [4, 6]. 

Тъй като както за потребителите, така и за 
производителите често това е определящия критерий, в 
настоящата статия е разгледан именно методът за 
набиране на информация от ремонтните служби. От една 
страна – поради изчерпателността на натрупаните данни, 
и от друга – не са необходими сравнително големи 
допълнителни разходи за провеждане на изследването, 
тъй като необходимите данни са вече налични. При 
използването на този метод следва да се имат пред вид и 
недостатъците му, свързани с ограничената му 
представителност поради следните основни причини: 

- липса на информация за всички откази. Налична е 
информацията само на отказите, отстранени от 
ремонтните служби; 

- неточно и непълно отразени данни. 

Както при първоначалната регистрация на отказите в 
документацията на сервизната служба, така и при 
последващата обработка и анализ на информацията за отказите, 
ключов момент е определянето на най-вероятната причина, 
която ги е обусловила. Това е необходим етап от изследването, 
за да се изясни физиката на отказа, а оттам и набелязване на 
мероприятия за отстраняване на тази причина. 

Тъй като физиката на отказите е разнообразна, макар и 
само в конкретна част или комплектуваща система на сложен 
технически обект, за улесняване на систематизацията на 
информацията за отказите се използва предварително 
подготвен класификатор на отказите по характер и най-
вероятна причина. В зависимост от обекта на изследване се 
използват различни класификатори, в които е отразена 
спецификата на разглеждания обект – например електрическа 
комплектуваща система, механична комплектуваща система, 
оптоелектронна и др. Използваният класификатор може да 
бъде конкретизиран, например – за анализ на техническите 
откази или за анализ на експлоатационните откази. 
Класификаторът  е и „отворен” – в процеса на изследване може 
да бъде допълнен. За нуждите на настоящето изследване ще 
използваме класификатор на експлоатационните откази за 
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хидропневматичната част на разглежданите сложни технически 
обекти. Такъв класификатор е посочен в табл.1[5]. 

Таблица 1. Класификатор на експлоатационните 
откази по характер и най-вероятна причина за 
хидропневматичната част на сложен технически обект 

№ ХАРАКТЕР НА ОТКАЗА 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
... 

счупване 
разхлабване 
скъсване 
няма масло 
неправилно настройване 
запушване 
замърсяване 
ниско налягане 
теч 
... 

 НАЙ-ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА 
1 
2 
3 
4 
5 
... 

неправилен ремонт 
претоварване 
операторска грешка 
нередовно техническо обслужване 
нередовно почистване 
... 
3.Получени резултати 

При набирането на данните за експлоатационните 
откази на обектите от документацията на ремонтните служби 
се попълват специални форми. В тях се отразява спецификата 
на всеки отказ, като за нуждите на всяко конкретно изследване 
предварително се уточнява коя специфична информация ще 
бъде отразена – характер на отказа, най-вероятна причина, 
време за презтой поради отказа, време за възстановяване на 
отказа, време за очакване на възстановяването на отказа или/и 
др. 

В настоящето изследване е обхваната информацията за 
39 еднотипни обекта от един модел.  

Обработената информация от документацията на 
ремонтните служби под формата на Парето-разпределение на 
експлоатационните откази е отразена на фиг.1. 

                                              0%                                                  80% 100% 

маслотеч 37,8 %   
скъсване 16,2%   
разрегулиране 10,8 %   
замърсяване 10,8 %   
неправилно 
регулиране 

7,2 %   

спукване 5,4 %   
запушване 5,4 %   
липса на налягане 3,6 %   

 
Фигура 1. Парето-разпределение на експлоатационните 

откази в хидропневматичната част на сложен технически обект 

4.Изводи 

Въз основа на така получените резултати, могат да 
бъдат направени следните изводи: 

На първо място – отказът „маслотеч” заема около една 
трета от общия брой откази и около половината от броя на 
лимитиращите откази. Следва да се обърне внимание на 

технологиите за уплътняване – гарнитури, уплътнения, 
семеринги. Т.е. на лице е възможност за намаляване броя на 
техническите откази „маслотеч”. Допълнителният анализ ще 
покаже по-точно физиката на тези откази и съответно – 
конкретните възможности за предотвратяването им. От друга 
страна – необходимо е да се обърне внимание на влиянието на 
човешкия фактор за появата на тези откази – спазване на 
технологията за сглобяване, недостатъчно затягане. 
Целесъобразно е набелязване на мероприятия (технически и 
организационни) за оползотворяване на наличния потенциал за 
намаляване на броя на отказите „маслотеч”. 

На второ място - не могат да бъдат отделени един-два 
до три открояващи се откази, които са преобладаващи в 
надеждностното поведение на обектите. Т.е. не могат да бъдат 
набелязани две-три мероприятия, изпълнението на които да 
промени качествено картината на поява на отказите. От една 
страна, това показва, че обектите са балансирани по отношение 
на проблемите с експлоатационната надеждност. От друга – 
повишаването на нивото на надеждност на обектите изисква 
организирането и провеждането на комплексни и многостранни 
мероприятия. 

На трето място - водещите по процент на поява откази 
„маслотеч” (37,8 %) и „скъсване” (16,2%) са белег за ниското 
качество на елементната база. Най-вероятно тук става дума за 
избор на доставчик на тези елементи по критерия „цена”, което 
се оказва грешна стратегия. По- рационалният избор на тези 
изграждащи елементи следва да доведе до съществено 
повишаване на нивото на надеждност на обектите. 

Следващият извод, който можем да направим е, че най-
вече отказите „разрегулиране” (10,8 %), „замърсяване” (10,8 %) 
и неправилно регулиране” (7,2 %) показват сериозен резерв в 
качеството на вложения труд от страна на обслужващия 
персонал – ремонтен и оператори. Тук набелязването на 
коригиращи мероприятия има своя специфика, която следва да 
бъде взета под внимание. 

Така направените изводи следва да послужат на първо 
място на потребителите на обектите за подобряване на 
организацията на ремонтната дейност. 

Тези изводи следва да послужат и на производителя за 
подобряване на показателите за надеждност на обектите. 
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ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ТРАКТОРИ 

 
М.Михов – ИПАЗР „Н.Пушкаров”, гр.София 

M.Mihov@abv.bg 
 

Резюме: Направен е анализ на състоянието на тракторния парк в страната, условията за поддържането му в работоспособно 
състояние и нормативната база за оценка на риска в ремонтнообслужващите дейности,  
Предложен е методически подход за оценка на риска при техническо обслужване и ремонт на трактори, отчитащ 
многообразието от форми и дейности извършвани при този вид работи. 
Key words: tractors, agricultural machines, service, risk, danger. 

 
Земеделското производство се отличава с 

изключително разнообразни условия на труд поради 
структурата на производството в растениевъдството, 
животновъдството и поддържането на използваната техника. 
Многообразието от технологии и техника, работната среда, 
демографията и работната сила, свързани с агробизнеса, 
създава уникални видове риск на работното място и предполага 
прилагането на  различни подходи за оценката му.    

Използваната техника в преобладаващата си част е 
физически и морално остаряла. Основата на тракторния парк са 
машини, произведени до 90 -те години, които са произведени 
по вече остарели технологии и с ниско ниво и надеждност. 
Технологиите, които са  използвани при изработката на тези 
машини, не позволяват извършването на диагностика на 
отделните възли, агрегати и системи и на машините като цяло 
със съвременни технически средства, компютърна диагностика 
и оценка на ресурса на елементите им. 

Поради бавните темпове на обновяването му, в близко 
бъдеще не може да се очаква значителна промяна във 
възрастовата структура  и технологичното ниво на машинно-
тракторния парк. Натоварването на остарялата техника ще 
намалява, а отказите и времето за отстраняването им ще се 
увеличават.  

В този аспект оценката на риска при техническо 
обслужване и ремонт на тракторите е особено актуален.  
Предвид голямото разнообразие на ремонто-обслужващите 
работи, изискванията  за безопасност при всяка една от 
операциите представляват  съвкупност от много нормативи. Те 
са приети или следва да се приемат на национално ниво, на 
ниво предприятие или производство. 

На национално ниво 
Български държавни стандарти с изисквания, на които 

трябва да отговарят сградите, машините, съоръженията, 
суровините, материалите, производствената среда, 
технологиите и работните места, за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труда. 

Единни  правила за  безопасност на труда   - отнасят 
се за всички отрасли и дейности от националното ни 
стопанство. Включват задължителни изисквания, на които 
трябва да отговаря оборудването, с цел предотвратяване на 
опасностите от външно травматично въздействие върху 
участниците в трудовия процес.  

Отраслови правила за безопасност на труда - 
конкретизират изискванията, на които, съобразно отрасловата 
специфика, трябва да отговарят машините и съоръженията, с 
цел предотвратяване опасността от злополуки и от увреждане 
на здравето на работниците и служителите.    

Заводски нормали за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд – изисквания за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд, касаещи 
технологиите и организацията на труда, които се определят при 
наличие на специфични за предприятието условия (машини, 
работни места, технологични процеси и организация на труда), 
за които липсват единни или отраслови правила, стандарти.  

Правила за специфични производства, отделни 
машини, съоръжения и работни места в организацията – 
задължителни условия и изисквания за работа, гарантиращи 
здравословните и безопасни условия на труд на работниците и 
служителите. Разработват се и се утвърждават от работодателя, 
като е недопустимо да са в противоречие с единните и 
отрасловите правила.  

Оценката на безопасността  в земеделието в частност 
при техническото обслужване и ремонта, се извършва по 
общовъзприетия подход за възможните последствия от 
неспазването на правилата за безопасност дотолкова, 
доколкото има някакъв регламент за тях. Предимствата на този 
подход  са във високата степен на приложимост, простотата и 
достъпността при приложението му. 

Недостатъците са в липсата на диференциация  на 
опасностите и вероятността за появаването им в зависимост от  
вида, степента на сложност и условията за извършването  на 
различните видове дейности. Предвид комплекса работи при 
ремонтно обслужване на земеделската техника, породени от 
огромното и разнообразие, появяването на риск за 
безопасността е случайно събитие,  което  трябва да бъде 
оценено, анализирано и  установени причините за 
възникването му. Това предполага разработване и прилагане  
на съответстващ методически подход  за оценка на риска за 
безопасността в тази сфера.  

Целта на настоящото изследване е да се разработи 
методически подход за оценяване на риска за безопасността 
при техническо обслужване и ремонт на трактори.  

 
Основни  елементи на методиката  
1. Класификация на видовете дейности – това е началния 
етап от оценяването на риска и се свежда до запознаване с 
основните видове работи по техническото обслужване и 
ремонта на тракторите. Само при обслужването операциите са 
регламентирани по периодичност, обем и последователност и 
са комплекс от контролни, смазочни, регулировъчни, 
демонтажно-монтажни, диагностични и др. операции, който са 
посочени таблица 1,за най масовите трактори с механична 
трансмисия. 
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Таблица 1. 
Основни операции от техническото обслужване на трактори 80-110 к.с. с механична трансмисия   

№ Обект за обслужване 
Вид на операцията от техническото обслужване 

Доли-
ване  

Почи-
стване 

Регу-
лиране 

Смя-
на 

Про-
верка 

Смаз-
ване 

Затя-
гане, 

Ежесменно техническо обслужване (ЕТО) през всеки 10 моточаса  
 1 Ниво на маслото в двигателя ●       
 2 Ниво на маслото в тран-та и хидр. с-ма ●       
 3 Акумулатор ●       
 4 Горивен филтър-сифон  ●      
 5 Разширит. съд за охлаждаща течност ●       
 6 Радиаторни пити  ●      
 7 Радиатори на транс. и хидравликата  ●      
 8 Ниво на маслото на управлението ●       
 9 Възд. филтър на двиг. с клапан за прах  ●      
10 Корпус на въздушния филтър  ●      
11 Ремък на алтернатора и вентилатора   ●     
12 Педал на съединителя   ●     
13 Лост за изключане на съединителя на ВОМ   ●     
14 Ниво на спирачната течност ●       
15 Спирачни педали    ●     
16 Ръчна (паркинг) спирачка   ●     
17 Ниво на маслото в крайните предавки на задния 

мост 
●       

18 Ниво на маслото в предния диференциал и  
крайните предавки 

●       

19 Налягане в гумите     ●   
 Натегнатост на гайките на колелата     ●  ● 
 Натегнатост на всички болтове и гайки     ●  ● 
20  Състояние на щифтовете, фиксиращи 

предпазната рамка 
    ●   

Периодично техническо обслужване през всеки 100 моточаса 
21 Общо гресиране      ●  
22 Гресиране на преден мост при схема 4х4      ●  
23 Гресиране на преден мост при схема 4х2      ●  

Периодично техническо обслужване през всеки 250 моточаса 
24 Маслен филтър на хидравликата   ●      

Периодично техническо обслужване през всеки 500 моточаса 
25 Масло на двигателя     ●    
26 Маслен филтър на двигателя     ●    
27 Горивен филтър     ●    
28 Главини на предн. колела при схема 4х2      ●  
29 Маслен филтър на хидравликата на 

управлението  
 ●      

Периодично техническо обслужване през всеки 1000 моточаса 
30 Клапани на двигателя    ○     
31 Горивни инжектори и инжекторна помпа   ○     
32 Масло на трансмисия/хидравлика     ●    
33 Масло в задни крайни предавки    ●    
34 Шарнир на хидроцилиндъра на управлението   ○     
35 Масло в предния диференциал и предните 

крайни предавки 
   ●    

36 Стартер и алтернатор     ○   
37 Сух въздушен филтър    ●    
38 Охладителна система на двигателя  ○      
39 Утайки в горивния резервоар  ○      
40 Маслен резервоар на управлението  ●      
 

 
2.Идентифициране на рисковете – всички опасности, 
свързани с техническото обслужване и ремонта на тракторите, 
трябва да бъдат идентифицирани като основни и допълнителни 
видове опасности. 
  
 Основни видове опасности при обслужване и 
ремонт на  машини 
1.Механични опасности, включващи: опасност  от премазване; 
опасност  от нараняване; опасност от порязване или разрязване; 
опасност от объркване; попадане в капан; опасност от удар; 

опасност от ужилване или пробиване;  опасност от абразиви;  
опасност от изпръскване с течности. 
2.Опасности  от електрически ток, включващи: опасност  от  
тоководещи части при пряк контакт; опасност  от тоководещи 
части в неизправно състояние, но намиращи се под напрежение 
(косвен контакт);  опасност от попадане на части от тялото под 
високо напрежение; опасност от статично електричество.        
3.Термични опасности, включващи: опасност  от  изгаряне при 
допиране до предмети с висока температура или от топлинно 
излъчване; опасност от здравсловни проблеми поради 
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прекалено ниски или исоки температури около работното 
място.  
4. Опасности от високи нива на шум, включващи: опасност  от 
загуба на слуха или други физиологически разтройства, като 
загуба на равновесие и отслабване на вниманието; опасност от 
влошаване възприемането на говор, звукови сигнали и т.н. 
5.Опасности от вибрации, включващи: опасност  от използване 
на ръчни инструменти, водещи до нервни и съдови проблеми; 
опасност  от вибрации на цялото тало при работа. 
6. Опасности от излъчване, включващи: опасност  от 
излъчвания на ниски честоти; 
- опасност  от инфрачервено, видимо и ултравиолетово 
излъчване; опасност от радиоактивно излъчване; опасност от 
лазери. 
7.Опасности от материали и вещества, отделяни в процеса на 
работа с машините включващи: опасност  от вдишване на 
вредни изпарения, прах, дим и т.н. ; опасност  от 
възпламеняване и взрив; опасност от вируси и бактерии. 
8. Опасности поради несъответствие на конструкцията на 
машината с ергономичните изисквания, включващи: опасност  
от работа  при вредни за здравето пози, предполагащи 
напрежение на тялото над допустимото; опасност  от работа 
при несъответствие на анатомичните възможности на човек; 
опасност от ограничения предизвикани от необходимостта от 
използване на индивидуални предпазни средства; опасност от 
несъответствие на локалното осветление; опасност от 
психическо натоварване; опасност от грешки в работата на 
хората; опасност от несъответствие на конструкцията и 
органите за управление с физическите възможности на човека;  
опасност от несъответствие на контролните и информационни 
източници  с физическите възможности на човека.        
9.Опасности от неочаквано пускане, завиване, спиране и т.н. 
включващи: опасност  от повреда на системата за управление; 
опасност  от възстановяване на енергоподаването след 
прекъсване; опасност от външно въздействие на 
електрооборудването; опасност от други външни въздействия, 
вятър, дъжд и т.н.; опасност от пропуски и грешки при 
програмното осигуряване; опасност от грешки на оператора 
поради несъответствие на степента на сложност на техниката и 
подготовката му.        
10. Невъзможност за спране на машината или спиране в 
желаното положение. 
11. Несъответствия в работата на ръчните инструменти. 
12.Прекъсвания на електроснабдяването. 
13.Пропуски или грешки в системата за управление. 
14. Грешки при монтажа или демонтажа. 
15.Разрушаване в процеса на работа. 
16.Падане или изхвърляне на предмети или течности. 
17. Загуба на устойчивост  плъзгане на машина или човек. 
 
 Допълнителни опасности, опасни състояния  и 
събития, свързани с придвижване на машините при 
обслужване и ремонт на  машини 
1.Опасности, свързани с придвижването, включващи: опасност  
от подскачане при тръгване; опасност  от движение без намеса 
на човек; опасност от движение, огато всички елементи на 
машината не са в безопасно положение; опасност от 
увеличаване скоростта на придвижване на машината, когато 
операторът върви  до нея; опасност от силни вибрации при 
движение; опасност от отказ на системата за спиране. 
2. Опасности, свързани с работното място и това на водача, 
включващи: опасност  от падане от работното място; опасност  
от запрашеност или обгазеност на работното място; опасност 
от пожар и отсъствие на средства за гасене; опасност от 
механични повреди – допир до въртящи се колела, намотки, 
падане, счупване на бързовъртящи се елементи, допир до 
инструменти или елементи на машината; опасност от 
ограничена видимост от работното място; опасност поради 
недостатъчна осветеност; опасност от неудобна седалка; 
опасност от наднормено ниво на шума; опасност от 
наднормено ниво на вибрации; опасност от огроничаване на 

възможността за бързо напускане на работното място при 
необходимост /липса на авариен изход/. 
3. Опасности, свързани със системите за управление, 
включващи: опасност  от неподходящо и неудобно 
разположение на органите за управление; опасност  от 
неподходящо разположение на органите за управление. 
4. Опасности при работа на машината /загуба на стабилност/. 
5. Опасности, свързани с източници на енергия  и предаването, 
включващи: 
опасност  от двигатели и акумулаторни батерии; опасност  при 
предаване на енергия между машините; опасност от 
разединяване на кабели. 
6. Опасности, свързани с външни лица, включващи: опасност  
от самоволно включване или използване; опасност от 
преместване на възли детайли извън допустимите граници; 
опасност от отсъствие или неизправност на светлинни или 
звукви сигнални устройства; опасност от пропуски в 
инструкцията за експлоатация. 
 
 Допълнителни опасности, опасни състояния  и 
събития, свързани с придвижване, подемни работи при 
обслужване и ремонт на  машини 
1.Механични опасности и опасни събития,  включващи: 
опасност  от сблъскване с машината, падане на товара поради 
неустойчивост, претоварване, недопустим наклон, 
неконтролирано отклонение,  неочаквано преместване или 
несъответствие на големината на товара с товароносимостта на  
елементите за закрепване; опасност  от достъп на хора до 
закрепването на товара; опасност от излизане на 
товароносещото устройство от релсовия път; опасност от 
недостатъци на конструкцията на товароподемните устройства;  
опасност  от неправилен избор на вериги, сапани, въжета и от 
неправилното им свързване с повдигания товар; опасност  от 
падане на товара; опасност от нарушаване правиллата за 
монтаж, изпитване, експлоатация и обслужване. 
 2. Електрически опасности, включващи: опасност  от удар на 
мълния. 
3. Опасност от пренебрегване на ергономичните изисквания - 
опасност  поради ограничена видимост от мястото на 
оператора.  

Така индентифицираните опасности следва да се 
оценят по ниво на значимост (да се ранжират) за съответните 
видове обслужвания на машините и условията при които се 
извършват [1,2]. За целта най-подходящи са експертните 
методи, които поради предимствата си: простота, достъпност и 
приложимост при значително малка трудоемкост, бързина при 
получаване на крайните резултати и възможност за отчитане на 
спецификата на процеса са използвани за определяне на 
значимостта на рисковите фактори. 

Ранговите експертни оценки се правят на база 
предпочитанията на експертите, като самите те нямат числово 
значение, а изразяват само ред на предпочитанията. Известни 
са много методи на ранжиране, например ранг 1 получава най-
предпочитания обект, 2 - следващия по предпочитания, 3, и т.н. 
При  еднаква значимост според експерта на два или повече 
обекта се присъжда ранг - съответствуващ на 
средноаритметичната стойност на последователните рангове. 
Когато всеки експерт ранжира факторите, се пристъпва към 
определяне на общото становище. Обработката на резултатите 
в най-лесния вариант се свежда до сумиране на ранговете по 
всеки фактор. На получената най-малка сума се присвоява ранг 
1, на следващата - ранг 2 и т.н. Като пример за ранжиране е 
направена оценката на влиянието на основните фактори върху 
риска за безопасността при обслужване на техника, като 
предварително са изключени такива с пренебрежимо ниско 
ниво на значимост.  
Значимите са подредени в посочената по-горе 
последователност, т.е.:  
Ф1.Механични опасности;   
Ф2.Опасности  от електрически ток;    
Ф3.Термични опасности;   
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Ф4. Опасности от високи нива на шум;  
Ф5.Опасности от материали и вещества, отделяни в процеса на 
работа с машините  Ф6.Опасности поради несъответствие на 
конструкцията на машината с ергономичните изисквания;  
Ф7.Опасности  от неочаквано пускане, завиване, спиране и т.н.;   
Ф8. Грешки при монтажа или демонтажа;  

Ф9.Падане или изхвърляне на предмети или течности.; 
Ф10. Загуба на устойчивост  плъзгане на машина или човек. 

Анкетирани са шестима експерти. Всеки е присвоил 
на фактора  ранг в съответствие със значението, което му 
отдава  и данните са подредени в таблица 2. 

 
Таблица2 

Екс-
перти 

Фактори 

 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10 
Е1 6 7 5 1 2 8 3 9 4 10 
Е2 10 6 4 1 3 8 2 7 5 9 
Е3 9 5 7 4 1 10 2 8 3 6 
Е4 8 4 6 2 1 7 3 9 5 10 
Е5 8 6 4 2 3 9 1 7 10 5 
Е6 10 8 5 1 6 4 2 7 3 9 
ΣXij 51 36 31 11 16 46 13 47 30 49 
R* 10 6 5 1 3 7 2 8 4 9 

 
Получавайки скалата на ранговете, можем да 

определим значимостта “относителната тежест” на всеки 
фактор. На най-значимият фактор се записва бал “10”, а на 
фактора с най - малко значение “1”. Тогава значимостта на 
всеки фактор може да се определи по следната зависимост: 

R
r

R
Rj

ij
i

m

ij
j

n

i

m j
j

n

= ==

==

=

∑

∑∑
∑1

11

1
1, .  

където   R j  е значимостта на j-тия фактор; 

Rij  - балът, даден от I-тия експерт на j-тия фактор; 

m - броят на експертите; 
n - броят на факторите, които се оценяват. 

За определяне степента на съгласуваност на 
мненията на експертите се изчислява разликата в ранговете и 
квадратите и, за всеки експерт. Получените резултати се 
записват в таблица 3. 

Таблица 3 
Екс- Фактор Сума на  

перт Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10 ранговете 
Е1 6 7 5 1 2 8 3 9 4 10 55 
Е2 10 6 4 1 3 8 2 7 5 9 55 
Е3 9 5 7 4 1 10 2 8 3 6 55 
Е4 8 4 6 2 1 7 3 9 5 10 55 
Е5 8 6 4 2 3 9 1 7 10 5 55 
Е6 10 8 5 1 6 4 2 7 3 9 55 
ΣXij 51 36 31 11 16 46 13 47 30 49 330 
R* 10 6 5 1 3 7 2 8 4 9 55 

X Xj j−  21 6 1 -19 -14 16 -17 17 0 19 - 

( )X Xj j−
2  441 36 1 361 196 256 289 289 0 361 2230 

 
Изчисляването на коефициента на конкордация си 

извършва по посочената по-горе формула: 

( )W =
−

=
12 2230

6 10 10 10
0 8262 2

.
. .

,  - имаме добра 

съгласуваност на мненията на експертите. 
 

3.Оценяване на риска   
- Оценяване на елементите на риска 
Рискът RО за безопасността при техническо 

обслужване и ремонт е породен от множество едновременно 
действащи фактори и може да се определи като произведение 
от вероятностите от появяването им:  

ii

n

j
o GPR П .

1=
= , 

където: iP  е вероятността за възникване на опасност, 

)( YPOTpii PPPEP ++= ,  iE  е експозицията на риска 

(индекс на честотата на възникване на опасност ),    

PP  - вероятността от грешка на работещия, OTP - 

вероятността за отказ на техниката, YPP - вероятността за 
негативно изменение на условията за работа;  

iG  -  тежест  на  щетата,  рангът и се определя по 
възможните последствия. 

Предвид специфичността на ремонтно – 
обслужващото производство, породено от изключително 
високата степен на разнообразие на извършваните операции и 
липсата на статистическа информация, прилагането на 
експертните подходи при оценката на риска  е наложила се 
практика. За получаването на пряка количествена оценка на 
риска, без изчисляване на вероятността за настъпването, е 
предпочитан метод базиран на ползването на матрицата 
„вероятност-щета“, [1,3]. При него експертите оценяват 
вероятността за възникване на риск,  количествено и 
качествено  ( таблица 4 и таблица 5)  и съответстващата му 
тежест на щетите (таблица 6 и таблица 7). 
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Таблица 4 
Класификация на рисковете по вероятност за възникване 

Ранг Вероятност за възникване Качествен подход 
1 незначителна събитието може да се случи при изключителни случаи 
2 малка рядко случващо се събитие 
3 допустима същетвуват доказателства, достатъчни да се предположи, 

че събитието може да се случи 
4 много вероятна събитието може да се случи 
5 очаквана очаква се събитието да се случи 

 
Таблица 5 

Класификация на рисковете по вероятност за възникване 
Вид на риска Вероятност за възникване 

Количествен подход Качествен подход 
незначителен 1 0,0 < P ≤ 0,1 събитието може да се случи при изключителни случаи 

малък 2 0,1 < P ≤ 0,3 рядко случващо се събитие 
допустим 3 0,3 < P ≤ 0,5 същетвуват доказателства достатъчни да се 

предположи, че събитието може да се случи 
много вероятен 4 0,5 < P ≤ 0,9 събитието може да се случи 

очакван 5 0,9 < P < 1,0 очаква се събитието да се случи 
 

Таблица 6 
Тежест  на  щетата,  оценявана по възможните последствия 

Ранг Критерии за оценка на тежестта на щетата 
Вид на 

последствията 
Вреда за здравето Големина на 

икономическите 
последствия 

Начин на отстраняване 

1 няма последствия няма пострадали незначителна от  работещия без помощ 
на други лица 

2 несъществени няма пострадали малка от  работещите в момента   
3 малки необходима първа 

помощ 
средна от работещите във 

фирмата 
4 средни необходима сериозна 

медицинска помощ 
голяма от работещите във 

фирмата и външна помощ 
5 съществени много пострадали много голяма вредата е излязла извън 

фирмата, но без да нанесе 
щети на околните 

 
Таблица 7 

Тежест  на  щетата,  оценявана по големината на загубите 
Вид на риска Големина на загубите 

В балове в % от планираната печалба 
минимален 1 0,0 < P ≤ 0,1 

нисък 2 0,1 < P ≤ 0,3 
среден 3 0,3 < P ≤ 0,5 
висок 4 0,5 < P ≤ 0,9 

максимален 5 0,9 < P < 1,0 
      Оценяване на риска –  от произведенията на ранговете или 
стойностите  на вероятността и тежестта на щетите се прави  
матрицата „вероятност-щета“ в количествен или качествен вид.  

В пресечната точка на съответния ред и стълб се намира 
стойността на  условната величина на риска (рисково число R), 
фиг. 1.   

В
ер

оя
тн

ос
т 

за
 в

ъз
ни

кв
ан

е 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

 Тежест на щетата 
 
Фиг. 1 Матрица „вероятност-щета“ 
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Съществуващият риск се счита за приемлив, ако е 
изпълнено условието: 

 

ДОПRR < , 

където  ДОПR   е допустимият риск за условията на работата 

при отчитане на добрите практики  в тази област, таблица 8. 

Таблица 8 
Класификация на рисковете по  равнище на значимост 

Вид на риска Рисково число Равнище на рисковете от групата 
приемлив 1 ≤ R ≤ 4 Разглеждат се като приемливо. Периодически се прави 

преценка на равнището им. 
допустим  5 ≤ R ≤ 10 Определят се като рискове от втора група, равнището на 

които трябва да се намалява.Всеки риск от тази група 
трябва да има разработена стратегия за намаляване и да се 

прилага докато равнището не стане приемливо.  
недопустим 12 ≤ R ≤ 25 Определят се като рискове от първа група, равнището на 

които трябва да се намалява. Всеки риск от тази група 
трябва да има разработена стратегия за намаляване и да се 
прилага без отлагане и без прекъсване, докато равнището 

не стане приемливо.  
 
Ако dopRR >   т.е. съществуващият риск е по-

голям от допустимия. Предприемат необходимите действия 
за подобряване на здравословните и безопасни условия на 
труд, минимизиране или премахване на риска, включващи:  
 отстраняване на опасностите или намаляване на 
риска с конструктивни мероприятия или замяна на 
материали или веществата с по-малко опасни, както и 
използване на защитни устройства; 
 избор на защитни устройства от вид, за който е 
доказано, че осигурава необходимата степен на защита. 
 типа на избраното защитно устройство да е 
подходящ за ползване с оглед  вероятността за неговото 
изключване или игнориране, големината на пораженията и 
отсъствието на смущения на работния процес; 
 информацията за извършваните работи по 
обслужването и ремонта да е достатъчно ясна; 
 извършваните ремонтно-обслужващи работи да 
съответстват на квалификацията и възможностите на 
персонала, който може да бъде изложен на опасност;    
 препоръчваните мерки за безопасност да се 
прилагат за конкретното оборудване и са описани конкретно;  
 работниците да са достатъчно добре информирани 
за рисковете при извършване на различните ремонтно –
обслужващи работи. 

 Така описаната процедура се повтаря в същата 
последователност, докато рисковият потенциал бъде сведен 
до приемливи стойности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изводи: 
1.Направен е анализ на  състоянието, 

технологичното равнище на тракторния парк в страната 
и условията за поддържането му в работоспособно състояние 

2.Класифицирани са всички основни дейности  по 
техническото обслужване на най-масовите трактори и са 
идентифицирани рисковете при извършването и. 

3.Предложен е методически подход за оценка на 
риска при техническо обслужване и ремонт на трактори, 
отчитащ многообразието от форми и дейности  извършвани  
при този вид работи. 
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STUDY OF THE WORKING SECTION PERFORMANCE FOR LAY DOWN OF 
BIODEGRADABLE BAND INTO THE SOIL WITH INTEGRATED SEEDS 

 
Hristo Hristov1, Krasimir Bratoev1, Jivko Demirev1 

“Angel Kanchev” University of Ruse, Bulgaria1 
 

Abstract: The article analyzes the work of the section laying biodegradable tape embedded in it seeds and studied overshoot depth of 
laying the tape depending on the forward speed of the machine unit and different depths of sowing method of measuring the depth and 
statistical methods for processing data obtained from the experiments. 

 
 
Introduction 

Traditional precision seed planters are complex machines in 
their construction. Used in these planters sowing machines are 
typically pneumatic or mechanical type, as the first are more widely 
used in practice. 
The realization of the genetic potential of the seed sown crop 
largely depends on the performance of the drill. Most - for 
performance of a drill can be judged by the size of the so-called 
irreversible loss of production. These losses are the result of gaps in 
sowing the damaged seeds and unsustainable technological 
adjustments on the machine. Those reasons are the result of 
underlying structural and technological principles in traditional 
planters of this type. 

The proposed machine for laying of biodegradable tape with 
fixed seeds provide constructive and technological solutions that 
minimize irreversible loss [4]. 
The machine is suitable for planting small areas with different 
cultures, which require the application of dotted (exact) sowing. 
  The aim of the study is by performing of  activated experiment to 
determine the deviation of the set of seed sowing depth, as well as 
the profile of the field after the application of the seed tape. 

 
Solution of the research problem 
Following a preplanning experiment manageable factors for the 

object (section) the following parameters such as the speed of the 
section - Vм , km/h the depth of sowing the seeds- а, cm, and it is 
also defined the sample size in each trial. 

The levels of the factors variation are selected according to the 
agro-technical requirements relating to the sowing crop and the 
recommended speeds for the classic drills with which it is sown. 
The sample size is justified by the relative error of assessment 
(arithmetic average drilling depth), which is allowed to be in the 
range %105÷  [3]. 

 
 
In these experiments working body with a working width of 100 

mm is tested and furrower in the form of a pyramid (Fig. 1 a).  
To evaluate the variation in the depth of the seed planting, the 

standard deviation is used as the criterion, and respectively, the 
dispersion of the sowing depth, obtained in each of the experiments. 

Small values of this criterion means less deviation from the 
mean value of the monitored parameter (depth of sowing of seeds). 
Using this criterion for evaluating the operation of the section, 
makes the use of the appropriate assumption for a verification of the 
dispersion of the normally distributed random variable. 

Verification of this hypothesis is related to the examination of 
the case in which the critical area of dissipation is limited 
bilaterally. In this case, the null hypothesis which is to be examined 
is in the form: 

[ ] 2
0

2
0 : σσ =yH ,                              (1)       

whre 2
0σ  is a predetermined constant and is a dispersion, 

determined by the tolerances of the depth of drilling. 
 2σ   - the dispersion obtained in this experience. 
 

The alternative hypothesis of expression (1) will have the form: 
[ ] 2

0
2

1 : σσ ≠yH                               (2) 

The null hypothesis is tested by using the chi-square criterion 
( 2χ ), which is determined by the expression: 

( )
2
0

2
2 .1

σ
χ sn −

= ,                               (3) 

Where 2s  and n   and are respectively the corrected dispersion and 
the sample size. 
Acceptance or rejection of the null hypothesis depends on the 
fulfillment of the condition: 

2

;
2

22

);
2

1( kk
αα χχχ ≥≥

−

 ,                       (4) 

where 2

);
2

1( k
αχ

−

and 2

;
2

kαχ
 are the critical values of criteria for 

significance α level and level of significant and 1−= nk  degree of 
freedom. Take from the Table [3]. 

Rejection of the hypothesis (1) implies acceptance of alternative 
(2), it follows that the experimental variations in depth differ from 
the eligible. If the experimental dispersion is less than the set on 
requirements, this difference can be considered as a positive result 
of the work of the drilling se section. 

 

            
           а)                                       б) 
Figure 1. Used working bodies: a) - with Furrower form of 

pyramid b) - with Furrower form of lancet fluke; 1 - stalbets 2 - 
Furrower 

 
Natural values of control factors of the experiment and the 

results thereof are shown in Table. 1. Presented point estimates of 
the average depth of sowing and variance were obtained 25 
measurements for each of the trials. In such a sample size 
permissible relative error is less than 5%. In each measurement 
depth of sowing of seeds was measured by the method of 
conditional line. 

Table 1. Experimental results with working body 100  

№ of the experiment 
Levels of the factors Point evaluation 

Vм, 
km/h 

а, 
cm 

y , 
cm 

2σ , 
cm2 

1 8 7 7,66 0,8383 
2 8 3 3,524 0,1994 
3 4 7 7,568 0,9355 
4 4 3 3,932 0,1514 

 
The reference dispersion needed to verify the hypothesis (1) has 

a unit value ( 12
0 =σ ), which results from the requirement, the 

deviation of the seeded seeds is in the range of cm1±  from the 
specified depth. 
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The audit of the null hypothesis (1) shows that in the first 
attempt to obtain 2χ  the calculated 20.12, the second attempt - 
4.78, in the third attempt - 22.2, but the last experience is 3,634. 
Critical values for this criteria 05,0=α for significance level and 
degrees of freedom 24=k are 53,402

24,025.0 =χ : and 99,112
24,975.0 =χ .  

From the figures it can be seen that the condition (4) is not 
satisfied for any of the tests, so that the null hypothesis is rejected 
and must be considered alternative (2). Listed in Table. 1 values of 

2σ and the adoption of alternative hypothesis suggests that seed 
placement depth of the coulter is equally and fully complies with 
the requirements of this indicator. 

The results obtained are similar to those obtained from the trials 
conducted with a working body of a width of 50 mm [5]. 

This is confirmed by the current review of the hypothesis of 
equality of two variances. In this test are compared, respectively, 
the dispersion obtained in the same levels of factors for both 
working bodies (50 mm and 100 mm). Checked null hypothesis in 
this case is: 

                              (5) 
This hypothesis is tested by the Fisher criterion by comparing 

the calculated (F) with the critical value ( ) [2]: 
                                            (6)   

In the event that the condition (6) is satisfied, then the 
assumption (5) does not contradict the experimental data, and this in 
turn will mean that both tines work equally well in the respective 
levels of the factors. 

At sample size 25 in both experience and significance level 0.05 
critical value of this criterion is obtained : [2,3]. The 
calculated value of the Fisher criterion in the first attempt was 
1,169, in the second - 1,672, the third - 1,445, while in the latter it is 
1,318. 

These values indicate that the null hypothesis (5) does not 
contradict the experimental data. Therefore, the narrow and the 
broad working body work equally in terms of the deviation from the 
set sowing depth. 

Another important element in the tools’ work providing the 
seeds in the soil, it is their ability to align the field microprofiles. 
Align the profile of the field with minimum variations in drilling 
depth means that the thickness of the soil layer over sowing seeds 
evenly, and this is a prerequisite for equal germination. 

  Table 2 

№ Working 
tool 

Parameter h(t) Parameter d(t) 

 
 

2σ
cm2 

V
, 

% 
 

 

2σ
cm2 

V,
% 

1 Pyramid 
100 mm 25

,9
 

22
,5

25
 

18
,3

 

29
,7

 

10
,0

24
 

10
,7

 

2 Pyramid 
50 mm 26

,9
 

17
,8

54
 

15
,7

 

27
,7

 

2,
91

5 

6,
2 

3 Arrow 100 
mm 27

,6
 

26
,7

21
 

18
,6

 

29
,2

 

7,
08

4 

9,
1 

In Table 2  is the average distance from a line of reporting 
to the surface of the field before passing to the working body, and 

- the same distance, but after passing the working body. 
Reporting parameters h (t) and d (t) is performed as described 

above methodology [1]. The study was performed in sample size - 
25, which is justified by the relative error of the estimates, and 

 it is allowed to be in the range %105÷  [2]. 
Used in the experiments tines are shown in Figure. 1. Each of 

them has been studied in depth treatment of 7 cm and the speed of 
movement 8 km/h, i.e. in the most difficult conditions, in the case of 
receiving the profile of flush box. 

Two bodies have Furrower form of a pyramid (Fig. 1 a), one 
has a working width of 50 mm, and the other – 100 mm. 

The dispersions were examined for the parameter h (t) by the 
criterion of Cochrane, showing that the scattering in the different 
experiments can be regarded as the same, i.e., picture of unevenness 
of the field is the same in all experiments. 

         (7) 
 

 
                            (8) 

 
Verification of the hypothesis (7) on the parameter d(t), leads to 

the same conclusion as: 
 

 
                        (9) 

 
In - fold smaller values of the dispersions of the parameter d (t), 

and the smaller coefficients of variation (V) indicate that following 
the passage of the working bodies are significant alignment of the 
profile of the box. - Best results are obtained after passage of the 
working body of experience № 2. 

This can be explained by the smaller hill of soil accumulating in 
front of it than the other two. The formation of such a hill in front 
tine e undesirable because it adds to the roughness scattering in the 
field. 

 
Conclusion  

The analysis of the checks showed that the examined tines 
maintain a stable set depth of sowing, while forming a uniform, 
aligned layer of soil over the seed. These conditions are favorable to 
the natural development of the seed culture, and, respectively, the 
preparation of high yields thereof. The results obtained for the 
parameters h (t) and d (t) show that the choice of the working body 
should be show according to the type of tillage preliminary tillage 
and conditions for sowing the crop. Alignment of the profile of the 
field after a closer working body pyramidal shape is the best. For 
the conditions of the experiment, the minimum depth of sowing 
with this working body is smallest (about 7 cm), which makes it 
suitable for use when drilling is required to be performed at a 
shallower depth.In the other two types of tines - with a working 
width of 100mm and arrow-paw, the minimum depth is about 11 cm 
and about 9 cm. So under the same conditions, they should be used 
for greater depths of sowing. Although this study tines make 
equally good seed in depth, which gives grounds to assume that 
under-sowing tillage each of them can work well both with shallow 
depth of sowing and at large. 
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ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОПЕРАЦИИТЕ ЗА 
МЕХАНИЗИРАНО ОТГЛЕЖДАНЕ И ПРИБИРАНЕ НА СУСАМ СЪС 

ЗЪРНОКОМБАЙН 
 

TECHNICAL AND ECONOMICAL INDICES OF OPERATIONS FOR MECHANIZED SESAME GROW-
ING AND HARVESTING WITH GRAIN HARVESTER  

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ВЫ-
РАЩИВАНИЯ И УБОРКИ КУНЖУТА ЗЕРНОУБОРОЧНЫМ КОМБАЙНОМ 

 
Доц. д-р инж. Ишпеков С., доц. д-р инж. Петров П., доц. д-р инж. Трифонов А., гл. ас. д-р Георгиев М. 

Аграрен университет – Пловдив, България; 
sishpekov@abv.bg 

Abstract: They are investigated the main technical and economical indices of mechanized operations for sesame growing and harvesting 
with grain harvester. The ABC (Activity Based Costing) approach is applied for calculating all production expenses. It is determined that the 
application of mentioned technology is profitable when the area exceeds 53 hectars, the average yield is above 980 kg/ha and harvest losses 
are below 52 %. The harvest composes 9,94 % from total expenses, but the share of losses of this operation determines the economic 
efficiency of the whole mechanized production of sesame. 

Keywords: SESAME HARVESTING, MECHANIZATION 

 

1. Увод 
Сусамът е непретенциозна и адаптивна култура с голям би-

ологичен потенциал. Неговите семена намират голямо прило-
жение в хранително-вкусовата промишленост, козметиката и 
медицината. Затова площите, на които се отглежда тази култу-
ра се увеличават ежегодно в световен мащаб. Този процес се 
стимулира от лесното механизиране на операциите по отглеж-
дане на културата, но се ограничава от липсата на подходяща 
техника и технология за механизирано прибиране на семената 
[3]. 

България е една от малкото държави, в която се провежда 
изследователска дейност за механизиране на процесите за 
отглеждане и прибиране на сусама. Вече е разработена техно-
логия за механизирано отглеждане и прибиране на сусам със 
зърнокомбайн [1]. Тази технология е прилагана в село Круше-
во, Първомайско на площ от 100 декара през 2011 и 2012 годи-
на. Определени са качествените и количествените показатели 
на конвенционален зърнокомбайн при прибиране на сусам от 
генотип 6, който е селекциониран в ИРГР "К. Малков"- град 
Садово и предназначен за механизирано прибиране. Определе-
но е, че зърнокомбайнът New Holland CX-8060 разпилява 12 - 
20 % от добива и поврежда механично 20 - 50 % от прибраните 
семена [2]. Явно е, че двата вида загуби варират в широки 
граници и могат да повлияят съществено върху технико-
икономическите показатели на споменатата технология. 

 Целта на изследването е определяне на технико-
икономическите показатели на технологията за механизирано 
отглеждане и прибиране на сусам със зърнокомбайн. 

 

2. Методика на експеримента 
За определяне на разходите е приложен подходът ABC – Ac-

tivity Based Costing (измерване на разходи на база дейности), 
които е адаптиран по разработките на Kaplan and Cupar [4, 5]. 
Пресмята се себестойността на всяка операция от споменатата 
технология за площ 1000 da чрез пазарните цени на торовете, 
препаратите, горивата, водата за напояване и сусамените семе-
на, а също разходите за труд и амортизационните отчисления 
за техниката. Отчитат се загубите от разпиляване и от меха-
нично повреждане на семената, които са определени експери-
ментално за условията на нашата страна [2]. Графично се опре-
делят площта, добива и загубите, при които споменатата тех-
нология е печеливша. Пресмятанията се извършват с електрон-

на таблица Excel от MS Office, която позволява бързо актуали-
зиране на резултатите при въвеждане на нови цени на машини 
и консумативи. 

 

3. Резултати 
Условията на изследването са представени в таблица 1, а 

себестойността на всяка операция от механизираната техноло-
гия за площ 1000 da - в таблица 2. С най-голям дял от разходите 
за механизиране на операциите е напояването - 16,25 %, което 
се дължи се на най-високата енергоемкост на операцията - 
155,08 MJ/da. Нейната себестойност нараства допълнително от 
високата цена на водоподаването, която за всяко напояване е от 
12 до 20 лв/da. Следват енергоемкостите на оранта - 57,60 
MJ/da и на прибирането - 33,13 MJ/da. Високата цена на зърно-
комбайна подрежда прибирането след напояването с дял 9,94 % 
от разходите, а оранта е на трето място с дял 8,80 %. 

 

Таблица 1. Условия на изследването 

Площ 1000 дка 

Предшественик пшеница 

Сорт/генотип 6 на ИРГР-Садово 

Добив 150 kg/da 

Пазарна цена 3,50 лв/kg 

Средно транспортно разстояние 11 km 

Средна дължина на лехата 300 m 

Спец. съпротивление на почвата 55 kN/m2 

Надница за механизатор 35 лв 

Надница за спомагателен работник 17 лв 

Цена на водоподаване 12 лв/da 

Цена на дизелово гориво 2,65 лв/l 

Трактор МТЗ 952.4 (70 kW) 

Зърнокомбайн New Holland CX-8060 
(243 kW) 

Прикачен инвентар на фирма РАЛОМЕКС 
- гр. Завет 
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Таблица 2. Технико-икономическите показатели на операциите от механизирана технология за отглеждане и прибиране на сусам 

със зърнокомбайн на площ 1000 da. 

No Технологична операция 
Машинно-тракторен агрегат (МТА) Енергоемкост на 

операцията, 

MJ/da 

Себестойност на операцията 

цена,  
лева 

Сменна производителност, 
da, t, t.km лева % 

1 Товарене на минерален тор 75000 120 16,80 539,85 0,46 

2 Транспортиране на тор 81750 465 4,34 874,73 0,74 

3 Торене 64800 420 4,80 695,10 0,59 

4 Есенна дълбока оран 69600 35 57,60 10388,64 8,80 

5 Дискуване 72120 115 17,53 3369,89 2,86 

6 Слято култивиране - 2 пъти 77280 130 15,51 7243,17 6,14 

7 Пръскане 60000 235 25,12 2534,12 2,15 

8 Сеитба 72500 100 20,16 4008,85 3,40 

9 Валиране 69000 210 9,60 1912,27 1,62 

10 Окопаване 71520 72 28,00 6946,93 5,89 

11 Товарене на минерален тор 75000 120 16,80 1299,88 1,10 

12 Транспортиране на тор 81750 465 4,34 1882,79 1,60 

13 Окопаване с подхранване 71520 70 28,80 7897,07 6,69 

14 Загърляне - два пъти 71520 80 25,20 13394,87 11,35 

15 Напояване - два пъти с 80 m3/da 61000 13 155,08 38352,15 32,50 

16 Дефолиация 200000 470 12,56 2662,06 2,26 

17 Прибиране със зърнокомбайн 640000 213 33,13 11729,26 9,94 

18 Транспортиране на продукцията 81750 465 4,34 1779,20 1,51 

19 Почистване на продукцията 8000 11 0,79 511,82 0,43 

 

сума: 2213910 - 673,68 118022,64 100,00 

 

За формирането на приходите влияят добива, загубите, се-
бестойността и пазарната цена на продукцията. В изследването 
се анализират само производствените разходи и затова се ана-
лизира себестойността на продукцията. Ефектът на дотациите, 
данъците, печалбата и пазарната конюнктура не се отчита. 

На фигура 1 е явно, че когато общите загуби при прибира-
нето на семената достигнат 52 %, себестойността на един ки-
лограм сусам става 3,50 лева, а печалбата се нулира. В случая 
себестойността се изравнява с пазарната цена на семената, 
която се завишава от ДДС и печалбата, а се намалява от дота-
циите за засята площ, за сеитбообращение и други. Нулиране 
на печалбата се наблюдава и в други два случая - при намаля-
ване на засятата площ под 530 da (Фиг. 2) и при намаляване на 
добива под 98 kg/da (Фиг. 3). 

Получените по-горе условия за печелившо производство на 
сусам по споменатата технология се срещат рядко у нас. Суса-
мените площи в равнинните райони са много по-малки от пре-
поръчаните, главно поради липса на подходящи прибиращи 
машини. Добивите достигат предлаганата стойност при полив-
ни условия и добра агротехника, което също е рядкост, защото 
сусамът не е традиционна култура в много райони от страната. 
Загубите при ръчното прибиране не са изследвани, а при меха-
низирано прибиране са високи, особено при сортове, които не 
задържат семената в кутийките при узряване [1]. 

За ръчно прибиране на 1 декар сусам са необходими 7 чо-
векодни. Плаща се по 30 лева на човекоден, което прави 210 
лева за прибиране на един декар сусам. При добив 150 кг/дка 
себестойността на ръчното прибиране е 1,40 лв./kg.  

Себестойността за прибирането на 1 декар сусам със зърно-
комбайн е 11,73 лева, което при същия добив прави 0,078 лв/kg 
(Табл. 2). Тази себестойност е 18,2 пъти по-ниска, отколкото 

загуби на семена, %

0 10 20 30 40 50 60 70 80

се
бе

ст
ой

но
ст

, л
в/

kg

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

себестойност 
печалба 

пе
ча

лб
а,

 л
в/

kg

 

Фигура 1. Себестойност и печалба от един килограм сусам в зави-
симост от загубите при прибиране със зърнокомбайн на площ 1000 и 

добив 150 kg/da. 

 

при ръчното прибиране, но е непостижима поради големите 
загуби, регистрирани при конвенционалния зърнокомбайн [2]. 
Загубите могат да нараснат до такава степен, че прилагането на 
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споменатата технология да води до загуба (фигури 1, 2 и 3). 
Това е напълно възможно при използване на неподходящ сорт 
или при висока влажност на семената по време на прибиране. В 
първия случай нарастват загубите от разпиляване на семената, 
а във втория - от тяхното механично повреждане от зърноком-
байна. 
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Фигура 2. Себестойност и печалба от един килограм сусам в зави-

симост от големината на площта при загуби 25%, добив 150 kg/da и 
пазарна цена 3,50 лв./kg. 
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Фигура 3. Себестойност и печалба от един килограм сусам в зави-

симост от добива при площ 1000 da, загуби 25% и пазарна цена 3,50 
лв./kg. 

 

Резултатите показват, че технологията за механизирано 
производство и прибиране на сусам със зърнокомбайн в усло-
вията на България изисква големи площи и значително пони-
жаване на загубите при прибирането. За площи по-малки от 
530 декара е необходимо ново техническо решение за механи-
зирано прибиране на семената на сусама. 

 
 

 

 

 

4. Заключение 
Механизираното отглеждане и прибиране на сусам със 

зърнокомбайн е ефективно при следните условия: 
      - Площта превишава 530 декара; 
      - Средният добив е над 98 kg/da; 
      - Загубите от прибирането са под 52 %. 

Когато посочените условия не се удовлетворяват, са необ-
ходими нови технически и технологически решения за механи-
зирано прибиране на културата. 

Прибирането със зърнокомбайн съставлява 9,94 % от раз-
ходите, но делът на загубите от тази операция предопределя 
икономическата ефективност на цялата технология за механи-
зирано производство на сусам. 
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STUDY OF THE GRAIN MIXTURES SEPARATION PROCESS BY USING OF 
SURFACE MECHANICAL SEPARATORS – PART I 

Krasimir Bratoev 
“Angel Kanchev” Ruse university, Bulgaria 

 
Abstract: Sieves as mechanical separators are primarily means of separating the grain size mixtures which are subject to cleaning or 

sorting. Commonly used sieves with flat working surface and oscillated movement. Regardless of their design, however, the separation 
process has a probabilistic nature and on the length of the separating bodies are most accurately describes the exponential dependence. 
Separation capability, respectively quality performance of the mechanical separators  are characterized respectively by the coefficient of 
separation  𝜇𝜇х  and completeness (effect) of splitting (𝜀𝜀). Each of these features may depend on many factors, but it was found that the most 
strongly influenced by the length of the separator ‘s body. In its essence, the coefficient  𝜇𝜇х expresses the probability of screening a single 
grain particle moves through in a length unit. 
The change in the coefficient of separation with separators having equal work areas do not necessarily lead to a change in the quality of 
their work. This can be explained by the fact that, under equal operating conditions the change of the length does not change their surface 
area, and this means a constant specified load and accordingly the same effect on the separation. From this standpoint, the coefficient of 
separation and the effect of separation can be justified based on the design parameters of the separator, which determine the working area. 

Key words: flat sieves, separation process, coefficient of separation, separation effect, grain losses  
 

Introduction 

By their physical nature, the process of separation of the grain 
in the mechanical separators is carried out in the same way - the 
grain passes through the first grid of the space separating layer and 
then through the planar array of the separator. This gives reason to 
believe that the separation for this type separators will be described 
by the same relationship that in a number of studies have shown that 
there is an exponential character [1,2,3,4,5]. 

This type of dependence indicates the strong sensitivity of the 
process of separation from the length of the separator. Real process 
occurs over the entire working surface of the separator, which 
justifies the need to find depending describing both process length 
and width of the separator. Finding such a relationship will allow 
optimization of the geometrical dimensions of the separator so that 
its separation ability and quality of work to be as high for the given 
conditions. 

Solution of the examined problem 
Separation ability of each separator is characterized by the 

coefficient of separation 𝜇𝜇(𝑥𝑥), which not constant along the length 
of the separator [1,4]. 

Inherently the coefficient ( )хµ expresses the probability of 
sieving single grain particles throughout a unit with a length unit. 
This can be expressed by the equation: 

( )
xy

y
xy

qх
∆
∆

−=
∆

=
..

µ ,                      (1) 

Where: attitude 
y
q  is statistical (experimental) probability of 

sieving the individual grain through the unit with length х∆  ; 

 
 𝑞𝑞 – quantity of grain sifted in stretch х∆ ; 
 𝑦𝑦 – amount of non sieved but separable grain. 

The differential equation described the sieving process along 
the mechanical separators is displayed by equation (1) [1, 3]:  

𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑥𝑥

= −𝜇𝜇(𝑥𝑥).𝑦𝑦,                            (2) 
which after integration yields the type: 

𝑦𝑦 = 𝑒𝑒−∫𝜇𝜇(х).𝑑𝑑𝑥𝑥  ,                                 (3) 
Taking into account the initial condition (y = a - separable 

amount of grain at the beginning of the separator at x = 0) equation 
(3) yields the form: 

( )xeay ϕ−= . ,                         (4)   
where 𝜑𝜑(𝑥𝑥)) e function related to the rate of separation of 𝜇𝜇(𝑥𝑥). 
 

Presented depends show that, with an increase of the length of 
the separator and increase the separation ability, grain losses will 
decrease appreciably, which separation effect increases, and thus 
the performance of the separator. 

Notwithstanding the separation process must be considered in 
terms of the geometric dimensions (length and width usually) 
defining the separation area of the separator. 

Reasons for such a statement gives the fact that separators of the 
same length may have different coefficient of separation due to 
difference in their widths, respectively. change in the experimental 
probability of sifting grain. 

In three dimensions the separation process can be represented as 
shown in the Figure 1 dependence. 

 
 

 
 

Figure 1. Surface of the sieving process in the area of the separator 
where 𝑥𝑥 is the distance from the top of the separator to any of its 

cross-section; 
 𝑦𝑦 – distance from the top of the  separator to any 
of its longitudinal section; 

𝑧𝑧  - amount separable grain that has not sifted through a length 𝑥𝑥 ; 

𝑥𝑥1 и 𝑦𝑦1 – Cartesian coordinates of the point М1; 
r, α and h - cylindrical coordinates of a point on the 
surface with function 𝑧𝑧 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) y); 
𝑟𝑟1,𝛼𝛼1 и ℎ1- cylindrical coordinates 
Of p.М1; 
𝑎𝑎 - fed into the top of the separator (x = 0) the releasable 
quantity of grain.  

The curve 𝑧𝑧 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥)) lying in the plane 𝑂𝑂𝑥𝑥𝑧𝑧 described by the 
type (4) and is regarded as a generatrix of the curved surface 
representing the requested function 𝑧𝑧 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦). 
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Random point (т.М) of a generatrix in its rotation around the z-
axis at an angle 𝛼𝛼 =π / 2 describes the arc of a circle. A point 
position (т.М1) on the arc can be defined by its cylindrical 
coordinates: 

�
𝑟𝑟1 = �𝑥𝑥1

2 + 𝑦𝑦1
2

tan𝛼𝛼1 = 𝑦𝑦1

𝑥𝑥1
         

ℎ1 = 𝑧𝑧𝑀𝑀                

�                        (5) 

 
Gender and coordinates 𝑧𝑧𝑀𝑀  и ℎ1z shows that regardless of the 

angle 𝛼𝛼, which is rotated generatrix quantity non sieved grain 
remains the same. This gives reason to write the following equation: 

� 𝜇𝜇
(𝑥𝑥) = 𝜇𝜇(𝑟𝑟)

− ∆𝑧𝑧
𝑧𝑧 .∆𝑥𝑥

= − ∆ℎ
ℎ .∆𝑟𝑟

�                            (6) 

 
Therefore for p. М1 expression (4) will have the form: 

 
ℎ1 = 𝑎𝑎. 𝑒𝑒−𝜑𝜑(𝑟𝑟),                            (7) 

where 𝜑𝜑(𝑟𝑟) is a function related to the ratio of separation by size 
𝜇𝜇(𝑟𝑟). 

 
Let the Cartesian coordinates of the projection p.М1 on the 

plane 𝑂𝑂𝑥𝑥𝑦𝑦 ask the geometrical dimensions of the separator. The 
resultant figure is the same diagonals equal to the cylindrical 
coordinate 𝑟𝑟1. Screening area of the separator e equal to: 

𝑆𝑆 = 𝑟𝑟1
2

2
. sin𝛽𝛽 ,                      (8) 

where 𝛽𝛽 is the angle included between the diagonals. 
 

Expression (7) gives grounds to assert that if the change of 
coordinates and x_1  и y_1 not lead to a change of coordinate 𝑟𝑟1, it 
non sieved amount in grain separator will remain constant. 

This would however be accompanied by a change in the 
working area of the separator, which according to expression (8) 
will be greatest at 𝛽𝛽 = 𝜋𝜋

2
 . 

Therefore separator whose working area is in the shape of a 
square will work with the greatest load, and the losses of grain 
remain unchanged. 

Presented dependencies (5, 6, 7 and 8) show that the process of 
separation with mechanical separators should be determined on the 
basis of its working area by simply using the expression: 

𝑧𝑧 = 𝑎𝑎. 𝑒𝑒−𝜇𝜇(𝑟𝑟).𝑟𝑟 = 𝑎𝑎. 𝑒𝑒−𝜇𝜇(𝑥𝑥𝑦𝑦 ).�𝑥𝑥2+𝑦𝑦2       (9) 
 
In this correlation coefficient 𝜇𝜇(𝑥𝑥𝑦𝑦) under certain conditions 

𝑟𝑟 = �𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 remains constant while the coefficient 𝜇𝜇(𝑥𝑥) 
proved [4] change under these terms depending on 𝑥𝑥. 

Definition of 𝜇𝜇(𝑥𝑥𝑦𝑦) should be performed at the maximum load 
of the separator which grain losses do not exceed. So certain this 
factor makes it possible to optimize the geometry of the separator. 

Conclusion 
The performance of all types of mechanical separators depends very 
much on their geometrical dimensions. However demonstrated the 
strong influence of the length, the separation process must be 
considered in relation to the working area of the separator. 

In this case, when determining the grain losses may suitably be 
of the type used in expression (9). 

With the increase of the parameter 𝒓𝒓, respectively the area of 
the separator grain losses decreased exponentially. 

Under certain conditions, the ratio of separation by size to be 
regarded as a constant, while the coefficient  𝝁𝝁(𝒙𝒙) is changed in the 
same conditions, depending  on 𝒙𝒙 . 

The geometric parameters which determine the coefficients of 
the separation in space is optimal for the separator, while the 
working area is in the shape of a square. 
The presented theoretical dependencies representing the process of 
separating cereal mixes on the surface of mechanical separators 
should be checked experimentally. 
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ENERGY EFFICIENCY OF PUMP SYSTEMS 
 

Gencho Popov, Boris Kostov, Kliment Klimentov 
University of Ruse “Angel Kanchev”, Ruse, Bulgaria 

 
Abstract: The focus of this paper is the need to achieve energy efficient work regimes in the operation of actual pump systems, because of the 
impact which energy efficiency has on the utilization of electricity by a system. Some of the main factors influencing the efficiency of a 
system’s crucial elements also have been examined. A quick and easy method for a quantitative assessment of a pump system’s efficiency 
also has been presented. The reliability of this methodology has been tested and confirmed. In conclusion, a method for the theoretical 
determining of the effective work regimes for a centrifugal pump with a trimmed impeller has been given. 
Key words: pumps, pump systems, energy efficiency 
 
 

Introduction 

Pump systems are huge energy consumers and they are widely 
disseminated in industry, farming and throughout society. The 
electricity used in pump systems transporting fluids is steadily 
increasing around the world. Because of this, it is necessary to 
establish a strategy for its rational use and to achieve the energy 
efficient work regimes of these systems. The accomplishment of an 
effective work regime in a given pump system consists in the 
effective relationships between each of its key elements (pump, 
motor, binders and the pipe system). A determinative factor for the 
effective work of a given pump system is the provided flow rate, 
which has to be fully consistent with the needs of the consumers. 
Various methods to ensure the necessary flow rate are well known, 
but for the obtaining of a concrete assessment concerning the 
efficiency of the work process it is necessary to have a methodology 
for the estimation of the specific energy consumption (the energy 
used in transporting of 1m3 liquid).  
 

Effective work of pump systems  

In achieving the effective working of a given pump system it is 
necessary to have a good knowledge of the main factors influencing 
the efficiency of each of the pump system’s key elements [3].  

The energy efficient properties of a pump can be determined by 
the characteristic of its coefficient of efficiency - ηP:  

 
IN

OUT
P P

P
=η ,  (1) 

where POUT is the pump’s output power, and PIN - the pump’s input 
power.  

The efficiency of a motor depends on its coefficient of 
efficiency, which can be a function of many different factors as: 
electric power, frequency of the voltage, torque, speed of rotation, 
etc. and it can be determined by the following equation:  

 
Р′Δ+Р

Р
=

Р
P

=η
MECH

MECH

ЕL

MECH
M , (2) 

where PMECH is the motor’s output power, PEL - the motor’s input 
power and ΔP' are power losses inside the motor.  

The coefficient of efficiency for a given pump system ηSYS 
depends on the pump’s construction and quality of the different 
constituent elements, but it also depends on the flow rate at the 
moment and can be determined by the following equation: 

 
TRMPSYS η.η.η=η  (3) 

where ηTR is the coefficient of the transmission between the pump 
and motor (the pipe system hasn’t been included here).  

To improve the efficiency of a whole pump system, first it is 
necessary to check the possibilities for reducing the losses, and then 
a work regime which is close to the best efficiency point (BEP) to 
be provided. The methods used to achieve an energy efficient work 
regime for a given pump system can be divided in two main groups 
– constructive and operating. Some of the constructive methods are: 
the correct selection of a pump and motor; the use of more and 
better materials; the change of old machines with new and more 
effective, the use of adjustable electric; better cooling; improvement 
of the production process, etc. Using the operating methods the 

main goal is to change some of the factors influencing the motor’s 
efficiency (respectively the pump’s efficiency also) – speed, 
frequency of the voltage, torque, provision of the feeding electric 
power, rate of load, etc., with the goal of improving the efficiency 
[6].  
 

Determining the specific energy consumption and providing 
an energy efficient work regime  

As a criterion to estimate the liquid transport’s efficiency for a 
given pump system the invested energy in transporting of a unit 
volume of fluid can be used [5]:  

 3V m
kWh

,
V
E

=e , (4) 

where eV is the specific energy consumption; E - the invested input 
energy of the system, usually electrical, which the pump systems 
need to get started; V - the transported fluid’s volume, most 
measured in [m3].  

After some mathematical calculations and substitutes in the 
equation (4) have been done, the following equation can be used to 
estimate the specific energy consumption [5]:  

 3
evV m/kWh,

η
H

k=e ,  (5) 

where ηSYS is the total pump system’s coefficient of efficiency 
(ηSYS=ηM.ηTR.ηP) and kev - a coefficient of the specific energy 
consumption (kev=0,002725).  

By this coefficient eV an analysis of the pump system’s 
efficiency can be accomplished, when different methods of 
regulating the flow rate are used.  

When the flow rate Q is known, using the equations of the 
pump’s characteristics for the head and coefficient of efficiency for 
the coefficient eV could be presented [5]:  

 
( )
( )2

2

evV fQ+eQ+d
cQ+bQ+a

k=e ,  (6) 

where a, b, c and d, e, f are the coefficients respectively of the 
equations of head and coefficient of efficiency.  

The accomplishment of the necessary flow rate so that the 
volume of transported liquid meets the consumer’s need is one of 
the main problems associated with the achieving of an energy 
effective work regime for a given pump system. The most used and 
well known methods to regulate the flow rate of centrifugal pump 
systems are the throttle method and frequency method and in some 
cases a method where a part of the flow is sluiced by the outflow 
pipe (known as the “bypass” method) also can be used. A well-
known fact is that the most effective method of regulating the flow 
rate to achieve an energy effective work regime for a concrete pump 
system is the frequency method. Nevertheless, in some particular 
cases using either the throttle or “bypass” method is recommended. 
The specific energy consumption for a new and smaller flow rate 
can be determined in different ways for the different methods of 
regulation (calculated in kWh/m3) [5]:  
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 The specific energy consumption when throttle method has 
been used:  

 
( )
( )2

11

2
11

ev
1

1
evdr,1V fQ+eQ+d

cQ+bQ+a
k=

η
H

k=e , (7) 

 The specific energy consumption when frequency method 
has been used:  

 ( )
[ ]2

1st

2
NN

evn,1V

)Q/Q)(H/Hst-1(+H/Hx

x
Qf+Qe+d

H
k=e

 (8) 

 The specific energy consumption when “bypass” method 
has been used: 

 ( )
[ ] )Q/Q()Q/Q)(H/Hst-1(+H/Hx

x
Qf+Qe+d

H
k=e

1p
2

1st

2
NN

evb,1V
, (9) 

where Hst is the static head of the system, Q1 - the pump’s flow rate 
after it has been regulated, QN- the pump’s flow rate when it works 
with its nominal speed of rotation, QP- the pump’s flow rate before 
the regulation.  

Using the equations (7), (8) and (9) as a part of the methodology 
presented in [5] it can be found a relatively quick and easy way to 
estimate the specific energy consumption of pump systems 
operating with turbo pumps. For this purpose it is necessary to 
know the equations of a pump's head chasracterictic and the 
characteristic of efficiency. To analyse how effective a particular 
method used to regulate the flow rate will be, it is necessary for its 
specific energy consumption to be estimated by some of the 
equations (7), (8), and (9), depending on which method is chosen 
exactly. For a given flow rate the specific method to regulate the 
flow rate that produces the lowest energy consumption is the most 
effective method in terms of energy efficiency [5].  

According to [4], this numerical investigation of the impact of 
the specific energy consumption in regulating the flow rate of 
systems operating with turbo pumps shows:  
 The pump type doesn't influence the fact that the “bypass” 

method is always associated with the highest value of energy 
consumed in transporting a unit volume of liquid. The specific 
energy consumption decreases when the flow rate also 
decreases, only in cases where the frequency method is used.  
 The work regimes where the flow rate is overloaded are 

characterized by a decrease in the specific energy 
consumption. Reducing the flow rate by using the throttle 
method, until the best efficiency work point is found, does not 
improve the system's efficiency. The head characterictic, 
determined by the specific speed of rotation, directly 
influences the rate of change in energy consumption.  
 The systems static heads influence is different if the frequency 

method to regulate the flow rate is used rather than the 
“bypass” method. The relative static head decreases with a 
decreasing of the energy consumption when a frequency 
method of regulation is used. If the “bypass” method is used, 
then the specific energy consumption increases when the 
relative static head decreases. For systems operating with 
axial pumps this increase is significantly smaller than if 
centrifugal pumps are used.  

As a criterion (indicator) of the reliability of the methodology 
given in [5] and used to estimate the specific energy consumption it 
is necessary for a comparison between the theoretical and 
experimental results to be done. As a result of the comparison done 
in [1], the experimental curves of the specific energy consumption 
for the three different methods of regulation of the flow rate fully 
corresponds with the theoretical data presented in [4].  
 

Ensuring an energy effective work regimes of pump systems 
by trimming the pump's impeller  

It is a well-known fact that the trimming of a centrifugal pump’s 

impeller can be used to regulate its flow rate, when it is necessary a 
lasting change of the flow rate to be achieved. To ensure the wanted 
flow rate and to accomplish an energy effective work regime using 
a change into the external diameter (D2) of the impeller it is 
necessary for the pump’s characteristic of the head H=f(Q) and 
pump’s characteristic of the coefficient of efficiency η=f(Q) for 
different values of D2 to be known. These characteristics are mainly 
experimentally determined. In the literature, some equations for the 
theoretical estimation of these characteristics can be found. The 
methodology given in [2] ensures a possibility for the relevant flow 
rates and heads of the investigated interval to be determined by 
using the following equations:  

 ( )2TR,2)TR(P D/DQ=Q  (10) 

 ( )2
2TR,2)TR(P D/DH=H .  (11) 

The reliability of this methodology could be verified by 
comparing the theoretical data with the data received by using the 
characteristics given by the pump producers. As a criterion 
(indicator) showing the reliability of this methodology which also 
gives a numerical assessment for the accuracy of the theoretical 
estimation can be used the relative error δ:  

 %,100
Н

H-H
=δ

U,P

PU,P
,  (12) 

where HP is the pump’s head received after a theoretical estimation 
has been done and HP,U - is the pump’s head estimated using the 
characteristics given by the pump’s producer.  

The results given in [2] shows that, for the investigated pumps 
whose impellers have been trimmed, the values of a pump’s 
indicators theoretically found by using the well-known equations of 
trimming gives significant errors in some cases. The analytical 
expressions obtained when a pump’s characteristics have been 
modeled could be used in finding a solution for the different 
problems associated with the determination of work regimes or 
investigating the energy efficiency of pump systems, but it can’t be 
used as a general solution of the problem.  
 

Conclusion  

The problems associated with the various aspects of energy 
efficiency are very complicated and finding a general solution to the 
problem of improving the efficiency is really difficult. By having a 
good knowledge of the main factors influencing energy efficiency 
and using the appropriate tested methodology it is possible for a 
numerical assessment of the energy invested in transporting a unit 
of liquid to be established. The theoretical determining of the 
pump’s characteristics when the pump’s impeller has been trimmed 
can also give good results, unfortunately it cannot be recognized as 
a general solution of the problem. 
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ПАЗАРЪТ НА ПОЧВООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ В ПОЛША 
 

Доц. д-р инж. Ян Шчепаняк 
Институт по селскостопански машини Познан, Полша 

 
Резюме: Търговията със селскостопански машини в Полша по правило не се основава на принципа на изключителността. Голяма 
част от дилърите предлагат различни марки селскостопански машини, нови и употребявани. Водещите дилъри получават 
машините на принципа на дългосрочен договор с производителя, основаващ се на търговски кредит, по-рядко на комисионен 
принцип. В търговията на дребно се разви продажбата на кредит. По-конкретно, представителите на западните концерни, 
продаващи големи и скъпи машини, предлагат специални кредити за земеделците в сътрудничество със западните банки. 
Активността на местните производители в сферата на кредитната помощ за земеделеца остава далеч назад спрямо 
чуждестранната конкуренция.  

 
 

Почвообработващите машини са най-многобройната 
група машини, произвеждани и продавани в страната, както от 
гледна точка на асортимента, така и от гледна точка на 
количеството. Местното предлагане от гледна точка на 
асортимента включва практически всички видове 
почвообработващи машини. С производството им са се заели  
над десет полски фирми, най - важните сред които са UNIA - гр. 
ГРУДЖЬОНДЗ, KONGSKILDE POLSKA – гр. КУТНО, 
UNIA FAMAROL - гр. СЛУПСК, PPH – ZUKOWO (гр. 
ЖУКОВО), AKPIL -  гр. ПИЛЗНО, POM – гр. БРОДНИЦА, 
EXPOM – гр. КРОШНИЕВИЦЕ, ROLMASZ – гр. КУТНОА, 
BURY – гр. ЛОВИЧ, MANDAM – гр. ГЛИВИЦЕ.  Голяма част от 
произвежданите машини са пасивни машини, вкл. обикновени 
и обръщателни плугове, почвообработващи и др.видове 
култиватори, различни видове валове, зъбни и дискови брани. 
По-ефективните почвообработващи машини са снабдени с  
хидравлични системи за регулиране на работните параметри и 
за превключването им в работно/транспортно положение, както 
и с хидравлични системи предпазващи от претоварвания. От 
активните почвообработващи машини в страната се 
произвеждат ротационни брани и мотофрези (UNIA - гр. 
ГРУДЖЬОНДЗ, KONGSKILDE – гр. КУТНО AKPIL – гр. 
ПИЛЗНО).  

На все по-голямо търсене се радват произвежданите в 
страната пасивни или пасивно-активни почвообработващи 
култиватори и компактори (POM – гр. АУГУСТУВ, BOMET, 
EXPOM – гр. КРОШНИЕВИЦЕ). Тези култиватори съкращават 
времето, намаляват разхода на енергия, както и броя на броя на 
преминаванията, валиращи подпочвения слой на полето по 
време на оран и сеитба. Като допълнение са машините за 

механично обслужване на културите. В страната има над десет 
производители на класически окопни култиватори и 
култиватори, трябва да се отбележи също и широкото 
производство на специализирани машини, например за 
оформяне на бразди при отглеждането на картофи или при 
засяването на зеленчуци. 

В момента на пазара в Полша са и всички водещи 
производители на почвообработващи машини от ЕС 
(Kongskilde, Kverneland, Amazone, Kuhn, Fogel & Noot, Lemken, 
Gregoire Besson, Pottinger, чешката фирма Farmet и др.). Те 
предлагат целия си асортимент, но в Полша най-често 
продавани са съвременните машини с голям работен обхват, 
които работят заедно с трактори с големи мощности, 
употребявани не веднъж. В тези случаи най-често клиентите са  
големи ферми и земеделски кооперации.  

Пазарът на почвообработващи машини в Полша е 
пренаситен и в последно време се наблюдава стабилизиране, а 
при някои продукти дори и спад на продажбите. Поради 
свръхпредлагането за много местни фирми все по-съществено 
значение има износът на продукция както в страните от ЕС, 
така и на извъневропейските пазари (Южна Америка, Африка, 
Азия). През последните две години (поради ограничението на 
европейските дотации и в резултат на спада на търсенето в 
страната) агресивната борба за чуждестранни клиенти за много 
производители в Полша се превърна в начин за преодоляване 
на кризата.    

В таблица 1 и на графики 1 и 2 е представена 
характеристика на ситуацията на местния пазар на 
почвообработващи машини, като за пример са ползвани 
плуговете и култиваторите. 

 
Таблица 1. Предлагане на почвообработващи машини в Полша за периода 2001-2011 [данните са в хиляди бройки] 

Година Плугове Култиватори 

 
Местно 

производство 
Вкл. износ внос Производство износ внос 

2001 5,7 0,3 0,6 4,5 1,9 2,2 

2002 6,8 0,5 0,7 4,8 1,6 1,0 

2003 7,7 1,1 0,6 3,1 1,3 1,9 

2004 6,1 1,3 1,5 2,4 2,2 0,9 

2005 5,1 1,3 1,7 2,0 1,8 0,9 

2006 6,7 1,6 5,1 2,3 2,2 5,0 

2007 7,0 0,9 2,1 3,9 1,7 1,9 

2008 4,9 0,9 2,1 5,4 6,2 2,0 

2009 6,0 0,6 1,9 7,2 2,3 2,2 

2010 6,9 Липсват 
данни 

Липсват 
данни 7,9 Липсват 

данни 
Липсват 
данни 

2011 7,1 Липсват 
данни 

Липсват 
данни 7,9 Липсват 

данни 
Липсват 
данни 
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Авторът не разполага с данни относно износа и вноса на такива 
машини след 2010 година. 
 Трябва да се отбележи, че в Полша не се провеждат 
цялостни проучвания на ситуацията на пазара на 
селскостопански машини. Липсват конкретни данни за по-
голяма част от производството, продажбите на местния пазар и 
експорта на селскостопански машини. Не е бил правен 
подробен и текущ анализ на пазара на селскостопански 
машини нито от страна на Главния Статистически Институт, 

нито от държавни институции или от частни фирми. Това 
затруднява вземането на решения от страна на предприятията, 
желаещи да стъпят на този пазар. Те трябва да правят 
маркетингови анализи и да вземат бизнес решения на собствен 
риск при много оскъдна информация. 
 Ситуацията на пазара на селскостопански плугове и 
култиватори е представена с графики 1 и 2, въз основа на данни 
от литературни публикации и от Статистичния Годишник на 
Главния Статистически Институт.  

 
Графика 1. Продажби на селскостопански плугове в Полша за периода 2001-2011 (в хиляди) 

 
Графика 2. Продажби на селскостопански култиватори в Полша за периода 2001-2011 (в хиляди) 
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Трябва да се отбележи, че въпреки, че в Полша има 
регистрирани 1,5 мил. Земеделски ферми, само не повече от 1/5 
от тях се занимават с производство на стоки за пазара и 
предприемат инвестиции за снабдяване с нови селскостопански 
машини. Това са ферми с площ над 50 ha и именно те създават 
пазара за съвременна земеделска техника. Малките ферми, под 
20 ha, не инвестират и не подновяват притежаваното 
оборудване, защото не могат да си го позволят. Не трябва да се 
забравя, че цената на машината в значителна степен е водещ 
критерий в избора на полския земеделец. Големият някога 
пазар на малки машини, предназначени за малките еднолични 
ферми, драстично се е свил. Ако става въпрос за  структурата 
на предлагането за почвообработващи машини, около ¼ от 
продажбите на полския пазар са на вносни машини, като това 
по принцип са големите машини, с големи работни 
възможности и активните машини. Обемът на  износа на 
селскостопански машини от Полша е около 20-25% от 
производството, като през последните три години този дял 
значително нараства. 

Трябва да се подчертае, че търсенето на машини в 
Полша е нестабилно и в много голяма степен зависи от 
помощните програми за селското стопанство – както от 
финансираните от националния бюджет, така и от ЕС. 
Стартирането на проект или на помощна програма води до 
рязко повишаване на търсенето по време на проекта, а след 
приключването на проекта търсенето драстично спада. За 
производителите на машини това е извънредно трудна 
ситуация и единственият изход   с цел нормално 
функциониране  е намиране на чуждестранни контрагенти и 
диверсификация на производството. Това осигурява широк 
спектър на  произвежданите машини, включително извън 
сферата на селскостопанските машини. 
 
Търговията със селскостопански машини в Полша 
 
 Чуждестранните предприятия, желаещи да стъпят на 
много конкурентния пазар на селскостопански машини в 
Полша, трябва най-напред: 

-  да присъстват на селскостопанските панаири и 
изложения в Полша,  

- да осъществят тясно сътрудничество с дилъри на 
селскостопански машини в Полша или да създадат 
собствено представителство и дилърска мрежа,  

- да провеждат интензивна маркетингова акция (вкл. 
създаване на полскоезични интернет страници за 
фирмата и за това, което предлага). 

В Полша функционират четири основни международни 
панаира за селскостопански машини: 

1. Международен панаир за селскостопанска 
механизация Polagra AGRO – Premiery, който се 
провежда на всеки две години в средата на февруари 
в Познан. Събитието е с най-висок ранг в страната и 
с най-дълги традиции. Изложението е предназначено 
преди всичко за машини и съоръжения за 
растениевъдството http://www.mtp.pl/pl/ 

2. Международен панаир за развъдници, 
градинарство и развитие на селските райони 
FARMA, който се организира ежегодно в Познан 
през втората половина на септември, най-близкото 
му издание е в периода 28÷30 септември 2007. 
Изложението е предназначено преди всичко за 
машини, съоръжения и средства, използвани в 
животновъдството, както и за оборудване на 
инвентарни сгради. http://www.mtp.pl/pl/ 

3. AGRO SHOW – Изложение на селскостопански 
машини – организира се от Полската търговска 
камара за селскостопански машини и съоръжения 
през втората половина на септември в Беднари коло 

Познаня. Изложението е предназначено преди 
всичко за  машини за растениевъдството, има най-
голямо предлагане на  вносни машини от всичките 
панаири. Изложението включва представяне на 
работата на машините в полеви условия.  
www.wystawy.agroshow.eu/ 

4. Международен панаир на селскостопанската 
техника AGROTECH в Келце, провежда се 
ежегодно в началото на март. Включва по-голяма 
част от предлаганите в страната машини за 
растениевъдство и развъдници. Предлагането на 
вносни машини е  по-малко. 
www.targikielce.pl/targi/agrotech  
Освен тези основни панаири и изложения, се 
провеждат и местни изложения и презентации на 
селскостопански машини например в цикъла „Dni 
Pola” /Дни на полето – бел.пр./ организиран 
съвместно от селскостопанската преса, 
селскостопански производители, търговци и 
вносители на машини.  
 

Търговията на дребно със селскостопански машини в Полша се 
осъществява в три сегмента: 

1. Търговска мрежа AGROMA, състояща се от 
приватизирани предприятия, които са се занимавали 
с такава търговия още по време на предишната 
система. Предприятията в тази мрежа имат няколко 
десетки представителства на територията на Полша 
(поне едно – две във всяко воеводство /най-голямата 
административно - териториална ед. в Полша, 
област, провинция – бел.пр./). Те предлагат нови 
машини на полски и чуждестранни производители,  
компоненти и резервни части за машини. По-долу са 
представени интернет адресите само на най-важните 
няколко предприятия в мрежата: 
(www.agroma.opole.pl/, www.agroma.kutno.pl/, 
www.agromakoszalin.pl/, www.agroma-poznan.pl/.  

2. Частни предприятия, търгуващи със 
селскостопански машини, най-често както с нови, 
така и с употребявани. В страната функционират 
няколко десетки фирми, най-големите от които са: 

− Dom Handlowy Henryki i Pawła Korbanków 
 62-080 Tarnowo Podgórne, 
ul. Piaskowa 4, tel. 4861 8146 274,   fax 4861 
8146 333  
info@korbanek.pl ,   www.korbanek.pl    

− INTERHANDLER Sp. z o.o.  87-100 
Toruń, ul. Wapienna 6   
tel. (4856)610-28-20  fax (4856)648-03-40  fax 
(4856)648-04-00  
office@interhandler.pl,   
 http://www.interhandler.pl 

 
− AGROMARKET  62 - 023 Gądki, 

Jaryszki 4,   
tel. (4861) 663-96-01, (4861) 879-84-20,    fax. 
(4861) 663-89-69 info@agromarket.pl, 
 http://www.agromarket.com.pl/ 

 
3. Представителствата на производители на 

селскостопански машини (основно западни) се 
занимават с търговия на машини, както на едро, така 
и на дребно. Свои представителства в Полша имат 
повечето водещи европейски производители на 
машини. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОФИСА ЗА ТРАНФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
 

МАШИНА ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА ОРИЗ 
 

Страна:  Италия  Тип:   Оферта  /предлагане/ 
 
 Италиански изобретател е проектирал иновативна машина за механично засаждане на ориз. 
Засяването на ориз на сухо е все по-популярна техника, която значително намалява разходите и 
способства за опазването на околната среда, поради ниската консумация на вода, намаляване 
разходите за енергия и по лесното отстраняване на плевелите.  
 Машината се монтира в предната част на трактор. Преди да се извърши засаждането, с 
обръщащ нож се оформя бразда, като същевременно се унищожават плевелите и остатъците от 
предходната реколта. Няколко броя подаващи разсада успоредни ленти се плъзгат върху ролки. 
Две от ролките са свързани с мотор и осъществяват задвижването, като същевременно се въртят в 
срещуположни посоки. Функцията на задвижващите ролки е, чрез лентите да се захващат стъблата 
на разсада и да се пренасят към основния бункер, от който чрез работните органи те се поемат и 
засаждат. Подаването се извършва, като се спазват междуредовите разстояния и дистанцията на 
стеблата едно от друго. Конструкцията е модулна, тъй като броят на подаващите ленти, 
разстоянието между тях и подаването могат да се варират в зависимост от условията на работа.     
 
Иновационни аспекти:  
 - енергоспестяваща и ефективна машина; 
 - отговаря на екологичните изисквания; 
 - намалява разхода на гориво; 
 - модулна конструкция, подлежаща на лесно пренастройване според конкретните 
изисквания; 
 - приложимост за работа с всички трактори използвани за засаждане на ориз. 
Патентни / права:  издаден патент. 
 
Желано сътрудничество: лицензионни и търговски споразумения. 
Вид на търсения партньор - производители на селскостопански машини. 
 

 
 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БАРАБАН ЗА СМИЛАНЕ НА ЗЕЛЕНА БИОМАСА 
 

Страна:  САЩ  Тип:   Оферта  /предлагане/ 
 
 Лесен и бърз начин за улесняване на почистването на градина или парк от излишната 
растителност е предложила фирма от САЩ, чрез представената си разработка. Това е захранван с 
електрически ток смилащ модул, който може да обработва мокри или сухи листа, окосена трева, 
дори и дребни борови клонки. Смляната маса, попадаща в долната част на съоръжението, се 
изсипва в чували или контейнери и се оставя да ферментира. 
 
Иновационни аспекти:  
 - висока скорост на работа; 
 - лек и леснопреносим; 
 - електрическият мотор е със защита от претоварване; 
 - компактно съоръжение; 

 - регулиране на вертикалната ос на различен ъгъл. 

МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, БРОЙ 1/2014

23



 
 

Патентни / права: издаден патент. 
 
Желано сътрудничество: търговско споразумение, лицензионни споразумения, разработване на 
нови приложения.  
Вид на търсения партньор - производители и дистрибутори на земеделска и градинска техника. 
 

 
 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ ПРИ ЗАСАЖДАНЕ 
 

Страна:  САЩ  Тип:   Оферта  /предлагане/ 
 
 Фирма от САЩ, фокусирана върху разработването на иновативни продукти с приложение в 
земеделието, предлага своята нова електрическа задвижваща система за прецизен контрол, 
предназначена за засяване на царевица. Чрез нея се заместват съществуващите съединители, 
хидравлични мотори, вериги и други подаващи устройства. Предлаганото електрическо 
задвижване контролира много по прецизно и е с по-високи разделителни способности  в сравнение 
с традиционните устройства при засаждането на всеки ред. Скоростта на засаждане се контролира 
с помощта на GPS, радарна система и жироскоп, в съответствие с особеността на терена. 
Устройството е изключително добре защитено от прах, влага и механични повреди.  
 
Иновационни аспекти:  
 - спестява разходи за посадъчен материал; 
 - високо качество на процеса на сеитбата; 

 - премахване на механичните и хидравличните системи за засаждане; 
 - лесно вграждане в съществуващи машини; 
 - дистанционно управление и контрол на процеса; 
 - финансова изгодна инвестиция. 

 
Патентни / права: издаден патент. 
 
Желано сътрудничество: търговско споразумение с техническа помощ, лицензионни 
споразумения, разработване на нови приложения.  
Вид на търсения партньор - производители и дистрибутори на земеделска техника. 

__________________ 
КОНТАКТИ: 

1000 София, ул. “Г. С. Раковски 108″, ет.4, офис 411 
тел/факс: (02) 986 22 40, тел. (02) 987 72 90 

office@ott.bg www.ott.bg  
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ООРРГГААННИИЗЗААТТООРР 
НАУЧНО -ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ 

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” 
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  

  
  

ТТЕЕММААТТИИККАА  
1. Машини за земеделието. Изследване и изпитване. Нови конструкции 
машини. Енергоспестяващи технологии. 
2. Използване на машините. Сервиз на машините в земеделието. Опазване 
на почвите. 
3. Машини за животновъдството. Оползотворяване на органичните и 
неорганични отпадъци.  
4. Приложение на електротехнологиите в земеделието 
 

 

ККООННТТААККТТИИ 
Научно-технически съюз по машиностроене,  
1000 София, ул. Раковски №108, ет.4, офис 411,  

тел.: (02) 987 72 90, 986 22 40; факс: (02) 986 22 40, Мобилен: 0888 003582, 
e-mail: office@agrymachinery.net; http://www.agrimachinery.net/  

Skype: NTSMashinostroene1966 
 
 

ММЯЯССТТОО  ННАА  ППРРООВВЕЕЖЖДДААННЕЕ 
Хотел „Аква Азур” **** в курорта “Св. Св. Константин и Елена” 

 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А  Н А У Ч Н О  Т Е Х Н И Ч Е С К А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я   
 

""ММААШШИИННИИ   ЗЗАА   ССЕЕЛЛССККООТТОО   ССТТООППААННССТТВВОО""  
  

ВВААРРННАА ,,   1199--2200  ЮЮННИИ   22001144  
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