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APPLICATIONS OF A LASER SCANNER IN CROP PRODUCTION
Dr. Ehlert D. 1 , Dipl.-Ing. Heisig M. 1
Leibniz Institute for Agricultural Engineering, Potsdam, Germany

Abstract: New laser rangefinder scanners were developed specifically for drivers’ assistance and autonomous guiding in road vehicles.
These sensor systems were tested in the past years regarding the potential for agricultural engineering purposes. In a first part of the paper
a 2D laser rangefinder scanner was tested for detecting round bales on a harvested field from winter rye. In a second part the laser scanner
was used for modelling crop stands and measuring crop biomass in winter wheat (R2=0.96) and maize (R2=0.95). In a third part, it was
demonstrated that the height of the reflection point increased in a considerable manner depending on the detecting angle of the laser beam;
resulting in an overestimation of crop height respectively of crop biomass.
Keywords: LASER SCANNER, MEASUREMENTS, OBJECT POSITIONING, CROP STAND MODELLING, CROP BIOMASS, ERROR SOURCES
et al, 2011). The objective of the paper was to demonstrate the
suitability of a 2D laser scanner (Fig. 2) for detection of round
bales, for measuring crop biomass and its specific measuring
features.

1. Introduction
For industrial purposes and remote sensing, laser rangefinder
scanners are wide established already, whereas the potential of laser
rangefinders for agricultural applications was presented in first
publications. In the sector of agricultural machinery, laser
rangefinders are installed onto a few market available combine
harvesters. The company CLAAS offers the "Laserpilot" for the
Lexion series to detect the edge of crop stands for auto-guidance.
This results in optimum cutting width and threshing performance. A
similar solution "SmartSteer" can be found on CX combine
harvesters from CASE-NEW HOLLAND. However, these laser
rangefinder sensors are not able to detect specific crop stand
parameters like crop biomass and swath volume for controlled
ground speed and obstacles to avoid crashes. Today's market
available laser rangefinders are very different in prices and
performance parameters. Simple laser rangefinders cost less than
1000 € and airborne high end laser scanner systems are about up to
1000000 €.
There are potential detection objects in agriculture which can
be used for supporting production processes in crop production
(Fig. 1).
Detection objects
- Crop height
- Coverage level
- Crop biomass
- Swath volume
- Swath issue
- Crop stand edges
- Tram lines

Fig. 2 Laser scanner ibeo ALASCA XT.

Use in crop production

Table 1: Technical data of laser scanner ibeo-ALASCA XT
(Time-of-flight-principle)

 Site specific crop management
(fertilizing, crop protection)
 Yield mapping

- Measuring range ……………………………… 0.3-200 m
- Wave length …………………………………….. 905 nm
- Scan frequency ………………………………….. 12,5 Hz
- Angle resolution ……………………… 0.125°/0.25°/0.5°
- Voltage ………………………………………... 12-15V –
- Power requirement ………………………………... 20 W
- Safety class …………………………………………….. 1
- Length/height/width …………………. 204/215/377 mm
- Mass …………………………………………… ca. 3.0 kg

 Optimisation of parameters
in harvest machinery
(ground speed)
 Auto guidance

- Obstacles

Fig. 1 Detection objects and their use in crop production
Crop height, leaf cover, and biomass are important parameters for
the assessment of crop stands. Based on these parameters, expected
crop yields can be appraised and the amount of fertilisers and
pesticides for site-specific crop management can be optimised.
Moreover, during harvesting, process parameters on combine–as
ground speed or the rotation speed of functional units (rasp-bar
cylinder, cutter head)–can be adapted to crop conditions.
Furthermore, autonomous guidance of agricultural machinery along
tramlines and crop edges are of great interest to increase the
machinery performance and to reduce the workload for the driver
(auto guidance). For gathering these parameters, suitable sensors are
needed with high robustness and at low cost. In the recent years,
first research was carried out to investigate the potential of laser
rangefinders for vehicle based measuring of physical properties in
crop stands (Thösink et al. 2004, Ehsani & Lang, 2002, Hosoi &
Omasa, 2009, Kaizu & Noguchi, 2009, Saeys et al., 2009, Dworak

2 Methods and Materials
2.1 Detection of round bales
Based on own experiences and on analysis of market available laser
rangefinders, a laser scanner–developed for automobile driver
assistance (ibeo-ALASCA XT, Automobile Sensor GmbH,
Hamburg, Germany)–was chosen. In summer 2009, the laser
scanner was mounted on a mast in front of a tractor (Fastrac) for
scanning round bales (diameter 1.55 m, width 1.25 m) on a
harvested field from winter rye (Ehlert et al. 2010). For positioning,
a DGPS-antenna (Trimble AgGPS 132 receiver with Omnistar VBS
correction service; position accuracy about 1 m) was installed on
the roof of the tractor (Fig. 3). While tests, the tractor was moved
with a ground speed of about 2.8 ms-1 between the bales at different
courses. In our investigations the sensor worked with a rotation
frequency of 12.5 Hz.
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overestimation of the crop biomass. For crop sensing on agricultural
machinery, this measuring behavior would be a relevant problem,
e.g., in the variable rate application of agro-chemicals and processoptimized forage harvesters and combine harvesters.
In face of these unsolved problems, the objectives were as follows:
- To investigate the measuring properties of a chosen laser scanner
depending on the inclination angle φ and scanning angle γ in crop
stands.
- To analyze the error sources for vehicle-based laser scanner
measurements in these crop stands.
In June 10, 2009, the scanner was tested along a plane transect
(tramline) with a length of approximately 700 m in a field with
winter rye (BBCH 85). Taking into account the arrangement on
agricultural machinery, a specific mast construction was performed
(Fig. 5).

Fig. 3 Test arrangement for bale scanning
2.2 Measurement of crop stands
Mounting the laser scanner on a vehicle, the measured range lR
depends on the height of the laser scanner hS above the ground and
the inclination angle φ of the sensor (Fig. 4). The measured range lR
is not suitable to describe crop stands in a plausible manner.

Movement of the sensor

Laser range finder

lR

φ

hR

hS

Laser beam

Fig. 4 Measuring principle and parameters for calculation of
reflection height (hR).
Fig. 5 Test arrangement in the winter wheat field
Therefore, the mean height of reflection point hR was calculated to
improve the interpretation of results. From measured reflection
distances and the adjusted inclination angle of the laser scanner, the
reflection height for each reflection point was calculated according
formulae:
hR = hS – lR cos φ

The sensor inclination angles were φ = 0°, 10°, 20°, 30°, 40°,
50°, 60°, 70°, and 80°. The sensor was attached in a middle position
of the tractor in a height of ZS = 3.29 m, and the ground speed was
approximately 2.6 ms-1. To avoid other error sources resulting from
mounting the sensor not precisely and due to asymmetric crop
growth, the transect was passed in both directions.
In the test, a Differential Global Positioning System (DGPS)
(Trimble AG132 [Trimble Navigation Limited, Sunnyvale,
California, USA] with reference signal OmniSTAR VBS Germany;
accuracy 1 m) was used for positioning.
The lag of the scanned area in relation to the DGPS antenna of
the tractor, which resulted from different inclination angles φ, was
compensated by a specific transformation program for coordinates
produced in MatLab R2011b (The MathWorks, Inc., Natick,
Massachusetts, USA).
Parameters (Fig. 6) of the transformation program were: The
inclination angle φ, the scanning angle γ, the measured range lR, the
height of the scanner above the ground ZS, the scanning frequency,
the DGPS position, the update rate of the DGPS position, the offset
between the GPS-antenna and the laser scanner, and the ground
speed of the tractor.
During driving the tractor makes pitching, rolling, and yawing
movements around a zero position. Related on short measuring
times and ways, resulting errors can be relevant. Because the path
length was 700 m for every inclination angle, the calculated
tendencies are based on a long measuring time with millions of
single points.

(1)

where, hR - height of reflection point,
hS - height of the laser scanner
lR - measured range, φ - inclination angle of the sensor
For measuring crop biomass in winter wheat and maize, the
basic vehicle was positioned beside plots with varying crop biomass
in the field. After scanning the individual plots, the biomass was
harvested and weighted with a scale. Taking into account the
harvested area, the specific crop biomass in kg m-2 or t ha-1 (crop
biomass density) was calculated. In a second run, the harvested area
with the stubbles was scanned for calculation of the reduction of
mean reflection height. In a last step, the crop biomass harvested
and the reduction of mean reflection height was used for calculation
of the quality of the functional relation between both parameters.
2.3. Measuring behaviour of a laser scanner
In investigations performed under field conditions, it was
recognized that the height of the reflection point for crop stand
assessment depends on the beam parameters, reflection distance,
and detecting angle of the sensor. It was observed that increased
resulting angles α cause an increased mean height of the reflection
points (Ehlert et al., 2013). This phenomenon indicates that farther
crop plants generate higher reflection points, thereby resulting in an
5

Fig. 6 Space geometry of the laser beam

3. Results
3.1. Detection of round bales
The assessment of position accuracy was based on 49 bales
(Fig. 7). The laser scanner achieved different results in detecting;
ranged from 0 up to 267 hits per bale.

Fig. 8 Example for hit points on a round bale and demonstration
and three variants of reference points

3.2 Measurement of crop stands
- Modelling of crop stands
Fig. 9 demonstrates a small part of a plot with maize while
harvesting with forage harvesters. Clearly the not yet harvested
maize stand, the stubbles and also the row structure are reflected.
Furthermore, the model demonstrates quantitatively the height of
reflection points for assessment of the crop stand. Taking into
account such information, a map for dimension of crop stand (yield
map) can be generated. This information could be used also for
ground speed control of a forage harvester in real time for
optimization of harvested area. That means: in field zones with high
biomass density the forage harvester could reduce the ground speed
and in zones with sparse vegetation the ground speed could be
increased automatically. This automatic ground speed adaption
would result in a better productivity of the harvester. The same
effects can be expected for combine harvesters.

Fig. 7. Map of calculated hit points and course of the tractor
To assess the variance of hit points for each single bale, the
definition of a bale related reference point was necessary. A first
option was the calculation of the mean values for geographic x and
y coordinates of the hit points for each bale; a second the median. A
third option was to take into account the maximum and minimum
value for bale coordinates for all single bales. The addition of
maximum and minimum value divided by 2 resulted in a "space
related midpoint (SRM)". As an example, the three options are
presented in Fig. 8.
Taking into account the advantages and disadvantages of each
option, the SRM method was chosen for further accuracy
assessment. The mean value of distance difference between hit
point positions on bale surface and SRM reference point was round
about 1 m and the standard error was about 0.5 m. Taking into
account that a bale has a geometric dimension of 1.55 m x 1.25 m, a
sufficient accuracy of positioning can be stated for the method used.
All together, it was shown that the combination of DGPS
position of an antenna on a basic vehicle and laser rangefinder
readings can be used for generation of distribution maps for objects
on agricultural areas (Fig. 7) The mean difference of hit points from
round bales was about 1 m and the standard deviation 0.5 m. With
that positioning accuracy the presented method is sufficient for
object detection in agriculture. Gathered positions of objects could
be used, e.g. for transport optimization to remove the bales.
Furthermore, the object detection and monitoring could be used on
sensitive areas, on areas with a high danger potential or on non
agricultural areas. Further investigations are necessary to assess the
whole potential of laser supported object detection in agriculture
regarding kind of detection objects, type of laser scanner, mounting
height on basic vehicle and inclination angle of the scanners.

Maize stand

Reflection height hR [m]
-0.12 - 0.21
0.21 – 0.55
0.55 – 0.88
0.88 – 1.21
1.21 – 1.54
1.54 – 1.87
1.87 – 2.20
2.20 – 2.53
2.53 – 2.86

Harvested area
maize rows

Fig. 9 Modeled crop stand from maize
- Calculation of crop biomass
The calculations for functional relation between crop biomass are
characterized from high coefficients of determination R2=0.96 in
winter wheat and R2=0.95 in maize (Fig. 10). Both functions have a
progressive shape. This means that the biomass detection is more
sensitive in early grow stages respectively for less biomass density.
The opportunity of laser based estimation of crop biomass from
mean reflection height can be also used–like modelling–for real
time ground speed control of forage and combine harvesters.

6

Fig. 12 Reflection height ZR depending on inclination angle φ and
scanning angle γ in winter rye.

Fig. 10 Functional relation between mean reflection height and
crop biomass density in winter wheat and maize

4. Conclusions

3.3 Measuring behaviour of the laser scanner
In test series in 2009, the readings of a strip from y = ± (2 5) m (strip length 0 m ≤ x ≤ 700 m) were employed by post
processing software to determine how the reflection height depends
on the inclination angle φ and the scanning angle γ in the winter rye.
The readings of the strip y = ± (0 - 2) m were not taken into account
because the tramlines would affect the assessment in an undue
manner. The calculated reflection heights for single points in the
strip y = ± (2 - 5) m are shown in Fig. 6. For each inclination angle
all calculated heights of reflection points in the two strips of 3 m x
700 m are plotted (independent of the path position).

It was shown that 2D laser scanners can be used in crop
production for object detection, for modelling crop stands, and for
efficient vehicle based estimating of crop biomass. Though, error
sources should taken into account, e.g., that the readings depend on
parameters like detection angle, distance, and beam divergence. It
was demonstrated that the overestimation is low for small detection
angles and high for increasing angles. Therefore, it can be
concluded that for practical use of laser scanners on agricultural
machinery high detection angles would be not useful. Furthermore,
this conclusion is in accordance with the insight that the problem is
increased by movements of the basic vehicle (pitching, rolling, and
yawing) which would heighten the inaccuracies additionally.
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Absract: Presented in this paper is the authors’ research of the different applications of the newest information technologies in agriculture.
Provided in this article is information concerning the use and application of GPS receivers and GIS software, which are valuable for the upto-date agriculture. These technologies and their applications provide numerous possibilities, as for example mapping of the nature’s
resources, evaluation of the environmental impact, mapping of different soil types, etc.
The different applications of the available hardware and software, which affects the efficacy and productivity of the agricultural activities,
were analysed. Low-cost RTK-GPS receiver is represented. A technology for the data processing of the digital mapping information is
provided as well.
KEYWORDS: PRECISION FARMING, GIS, DATA PROCESSING
decision making. So we can define the areas of the field where you
need to be further imported fertilizers.

1. Introduction
Implementation of new information and communication
technologies in agriculture is relatively slow compared to the using
of digital technologies in other industrial sectors. Key to improving
the competitiveness of agricultural production is the spread of
information technology in this area.
Geographic information systems (GIS) are advanced information
technologies for mapping and analysis of real-world objects [8, 9].
Geo-information systems are a natural and necessary component of
information systems which stored spatial data. Such a structure have
information systems in agricultural field [1,2,6]. The main areas of
application of GIS in agriculture are increasing of agricultural
production, optimization of transport and distribution.
One of the most promising directions in agriculture is a precision
farming. It uses different types of data:
 Results of soil samples and their geographical location;
 Processing of remote sensing data;
 Digital thematic maps.
Development and application of precision farming methods open up
new possibilities for the management of processes in plant and
animal production through the use of modern information
technologies [5].
Some of the advanced technologies have been developed as
standard applications such as the Global Positioning System GPS
used for mapping and processing of agricultural lands and the
management of agricultural machinery.

Particularly important is the information of digital maps for factors
such as:
 Yield and type of crops;
 The type of mechanical and chemical treatment of the
soil;
 Spatial distribution of the diseases of the crop;
 The dynamics of the spread of harmful insects.
With this information there are real opportunities for in-depth
analysis, forecasting and optimization of the agricultural farms.
Especially important is the application of geo-information
technologies to remote sensing by aerial photographs, satellite
photos for complex thematic deciphering of the area.
Complex GIS incorporate these digital maps for mineral content in
the soil types and their characteristics, a map of the slopes with a
digital model of the terrain and exposed slopes, temperature,
climatic and hydrological conditions [3].
Particularly very important is the information of the digital map to
the sequence of factors such as type and yield of crops such as the
chemical and the chemical treatment of the soil, the spatial
distribution of the diseases of crops, and the dynamics of the
distribution of the harmful insect. With this information, there are
real opportunities for in-depth analysis, forecasting and
optimization of the agricultural farms.

2. GIS software
ArcGIS is a family of software products of new generation. They
were developed by company ESRI [12] that is recognized as a
leader in the creation and distribution of leading GIS, taking into
account the latest developments in IT and the growing demands of
multiple users. The platform is the optimal solution for the creation
of a corporate GIS, which can be a foundation for managing largescale organizations.
ArcGIS is built on the basis of standards in software, namely Object
Architectures COM, NET, Java, XML and SOAP. It provides
extensive support for common standards, flexibility of the proposed
solutions and opportunities for interaction. ArcGIS 9 can be used on
personal computers, servers, over the Web or in the "field."
There are many software products that are compatible with ArcGIS
through which experts solve problems of different nature. Leica
Photogrammetry Suite (LPS) works with images of various formats
derived from a wide range of sensing devices, including black and
white, color, high resolution multi-spectral capacity. This process
serves a wide range of formats, ground control data from the GPS
systems and orientations, vector data and processed images.

Figure 1. Structure of GIS
Current developments in the field of precision agriculture has
focused on building sensors by producing information about the
condition of the soil and plants grown from a distance in real time
including image processing and remote sensing [7].
Another direction of this technology is the use of digital mapgraphic information allowing operationally drawing maps for the
state of the crop at current time which are the basis for further
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Definiens [11] specializes in the development of algorithms for
image analysis based on its patented Definiens Cognition Network
Technology®. It implements object-oriented methodology for
image recognition imitating human perception. It is the leading
technology in the world in today's stage according to the degree of
automation and applied finish of the result. This technology is
effective in the analysis of all types of images: black and white,
color, quality or ambiguous, simple and complex space pictures.
Definiens technology works as a link between data processing for
remote sensing and geo-information systems. Information systems
applied Knowledge base Definiens Cognition Network which is a
set of rules for the analysis of images formed by experts in
deciphering the objects. The difference between this Knowledge
base and others in this area is that the rules do not apply to
individual pixels but to a segment which allows to take into account
not only their own signs of these segments but the signs of
surrounding objects, i.e. spatial context. Because of this Knowledge
base is adaptive and an appreciation of the places the appearance of
identical objects in different environments. In Definiens Cognition
Network Technology is carried multilevel interactive process of
identification, analysis and classification of objects according to
rules that are set by the user in the Knowledge base. The resulting
objects that can be exported in vector format or transmitted in GIS,
accompanied by their attributes describing their properties, which
can later be used for spatial analysis in GIS already.
Land Desktop, Autodesk Civil Design and Autodesk Survey [10]
are a family of systems for experts in designing and maintaining
infrastructure, planning and management areas, surveyors and
others. Autodesk Land Desktop that is created on the AutoCAD
2004 and Autodesk Map provides specialized resources for
infrastructure design as COGO and mapping, terrain modeling,
trails, and lots more. It is characterized by flexible interface and
tools for organization and centralized data management in a project.

Measurements were made of arable land in the village Boyanovo,
Region of Yambol.
Observed agricultural areas are characterized by heterogeneity in
their application: pastures, uncultivated arable land which in turn
offers different soil conditions, different vegetation and inconsistent
relief. This area offers a variety of appropriate banking conditions
to test the functionality of the hardware and software of the GPS.
Mobility: Unlike the widespread PDA, tablets and mobile phones
devices for field measurements with GPS functionality requires
protection by the hull and have to be comfortable to bring in the
field and with good design that allows operation by one hand.
Reliability in operation: Field measurement devices can be built
based on PC architecture or to be of type PDA. The advantage of
the PC based GPS devices consists in fact they can store larger files
and well visualize satellite images and bitmap maps. Unlike PCbased GPS systems the others +-based on a PDA have some
drawbacks - their processors are less scrolling and opening the
images takes a few minutes, the little screen monitor allows only
certain parts of the image.
Operating System: The software used Arc Pad works well on
Windows XP and Pocket PC / Windows CE platform, which is the
advantage of this software/.
Functionality: Arc Pad software is a basic mapping and requires
some settings before starting work. For full preparation and
processing project created with this software are necessary
additional resources included in the package ArcGIS Desktop. From
this perspective Arc Pad is software application directly. For
advanced users and Arc GIS Arc Pad allows high settings. Arc Pad
provides creating points, polylines and polygons using drafting
tools or software with GPS.
The tops of the lines and polygons can be set one by one or
continuously using the GPS features of the device. Software to
create maps allows editing cards directly in the field.
Project settings: This is an important element of fieldwork mapping.
Arc Pad requires the prior establishment of the main elements of the
project in ArcGIS. All necessary files for the project are transferred
to the GPS device. After completion of field measurements data
have to be sent back into Arc GIS for processing and analysis. This
method has some drawbacks such as overwriting the old files on the
new ones.

It extends the capabilities of Autodesk Map with specific
functionality for activities related to land. It includes powerful and
intuitive tools to create and mark points of geodetic measurements
to define and edit parcels and locations of roads, to automate the
procedure for plotting to create terrain models and to calculate
volumes and surfaces.

3. Applications of GPS units
GPS systems are used to track in real time workflow machinery,
tractors and combine harvesters. Besides monitoring the positioning
system is also used for:
 Control of tanks and bunkers;
 Control level and fuel consumption;
 Ability to send SMS-s configured with different criteria:
minimum level of reservoir, maximum level of bunker,
hour meter, and others;
 To perform remote diagnostics of the machine (for
machines with on-board computer and CAN);
 Ability to connect additional equipment: mini video
cameras to capture certain moments at the machine and
sending it to the PC.
Field testing of the system for mapping is carried out according to
the requirements of hardware and software. They are listed in Table
1 [4].

Figure .2. Agricultural areas recorded with ArcPad
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Use the measurement of the phase of the carrier wave
signal instead of the information content of the signal,
relying on only one reference station in making
adjustments in real time, which achieves very high
accuracy;
Need wireless communication link between the antenna
and the base station.

Characteristics of RTKLIB:
 RTKLIB programming package open source RTK-GPS.
It contains portable application library and several
application programs using the library;
 Distributed under license GPLv3;
 Portable C library + some applications positioning:
consumer graphical interface and Windows console
application under Linux.

Figure 3. Satellite image of farmland
enrolled in Google Earth [13]
File format compatibility: ESRI Shape files are the only vector
format that is supported by ArcPad. These file formats that are not
supported should be converted to the specified format. There are
supported formats JPG, Mr SID, BMP, and CADRG as a part of
raster formats. ArcGIS supports functions of converting the files
before the files will be transferred to the GPS device.
Reliable performance: During the field test ArcPad works well but
in some cases there are tendency to "crash." This problem occurs
due to the limited memory of a PDA-based GPS mechanism. It is
necessary to reset the device and therefore the data should be saved
more frequently in such situation.

Features of the module u-blox NEO-6P GPS:
 Low cost (approx. 140 euros);
 Receiver 50 channels, L1 frequency, C / A code;
 SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS;
 Precise point positioning algorithm for static and slowmoving objects (reaches full accuracy in just a few
minutes work, unconstrained communication).

Reliability

Processor and
RAM

Usability

Technical parameters

Table 1: Criteria for selection of GPS system for field
measurements
GPS system for field measurements
Hardware
Software
Mobility
Operating system
Main functions for
Screen size
mapping
FunctioOff-line и on-line
nality
Storage
functions for
mapping

Ergonomics

Project setup

Ruggedness

Compatibility

Average time to
failure

Reliability

Fault tolerance and
easy to learn
Figure 4. u-blox NEO-6P

4. Application of digital image processing in precision
agriculture

Fail formats
File transfer
Stability
Backward
compatibility
Maintenance

Identification of objects and the description of their symptoms is an
important part of the application of digital image processing in
precision agriculture. The analysis of the images includes:
 Extracting information on the spatial distribution of
cultivated plants;
 Performance of experimental measurements for
determining the amount of herbicide that can be used
against weeds;
 Identification of the local distribution of plants and their
morphology.
An important difference between the preparation of images for field
crops and pastures is that when pastures are unnecessary highresolution images. Identification of pastures can be performed by
texture features of images.

Another approach is to use low cost RTK-GPS receivers (e.g.,
u-blox NEO-6P) for precise dot placement with the help of
Internet RTKLIB corrections.
Characteristics of the RTK-GPS (GSP with kinematics in real
time):
 High-precision positioning technology with centimeter
precision (100-fold more accurate in comparison with
conventional GPS positioning);
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Thanks to digital imaging analysis of weeds in arable land can be
done several times before and after harvest. Photos do not permit
precise identification of individual plants, but clearly present
weeded large areas.

[4] Cleg P., L. Bruciatelli, F. Domingos, R. Jones, M. Donatis, R.
Wilson, (2006). Digital geological mapping with tablet PC and
PDA: A comparison, Computer&Geosciences 32, p.1682-1698
[5] De Smith M., Goodchild M, Longley P. Geospatial Analysis: A
Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software
Tools. Leicester: Matador; 2007.
[6] Goswami S.B., A Review: The application of Remote Sensing,
GIS and GPS in Precision Agriculture, International Journal of
Advanced Technology & Engineering Research (IJATER), ISSN:
2250 – 3536,v.2, Issue 1, January 2012
[7] Junying, S, Jinliang, H., Jing, C., Lihui, W., (2009), Grain Yield
Estimating for Hubei Province Using Remote Sensing Data –Take
Semilate Rice as an Example, 2009 International Conference on
Environmental
Science
and
Information
Application
Technology,p.497-500.
[8] Schellberga J., M. J. Hill, R. Gerhardsc, M. Rothmundd, M.
Braune, (2008), Precision agriculture on grassland: Applications,
perspectives and constraints – a Review, Europ. J. Agronomy, v.29,
p.59–71
[9] Wangia V.,T. I. Shireman, A review of geographic variation and
Geographic Information Systems (GIS) applications in prescription
drug use research, (2013), Research in Social and Administrative
Pharmacy, p.1–22 (in press)
[10] http://www.autodesk.com/
[11] http://www.definiens.com/
[12] http://www.esri.com/
[13] http://www.google.com/earth/index.html

5. Conclusion
Based on the study of the application of the most advanced
information technologies in agriculture is considered the use and
application of GPS and GIS technologies that are valuable in
modern agriculture. These technologies and their application reveal
many possibilities for use as a mapping of natural resources;
evaluate the impact of environment mapping soil types and more.
GIS can be considered as a concept for reducing errors in decisionmaking due to seasonal changes in the characteristics of soils.
Technology development in agriculture is mainly due to technical
innovation and profits obtained in their application.
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ОБОСНОВАВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА РАБОТНИ ОРГАНИ ЗА
ЕДНОВРЕМЕННО И ПОСЛОЙНО ВНАСЯНЕ НА ВОДОАКУМУЛИРАЩИ
МАТЕРИАЛИ В ПОДОРНИЯ СЛОЙ НА ПОЧВАТА
Георги Митев, Красимир Братоев, Живко Демирев, Стилиян Манушков, Тихомир Тодоров
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Abstract: Consider a technical solution which aims to ensure the introduction of natural water holding material layer by layer
and simultaneously within the fertile layer of soil. As a result of this activity, improve physical and chemical properties and
yields tend to increase sustainable. The article reasoned basic design parameters of working bodies working together in the soil
at depths of 0,40 m, 0,50 m and 0,60 m, each of them may make one type of material and / or a combination thereof. In
determining the size of the working bodies is taken into account both the impact that would have on the physical properties of
soil and the possibility of reducing their traction resistance.
Keywords: soil productivity, water holding materials, soil layer

Увод

Съществуват голям брой изследвания (теоретични и
експериментални)
отнасящи
се
до
работата
на
дълбокоразрохкващите работни органи [4, 5, 6, 7, 9]. На база на
заключенията от тях са подбрани тези от параметрите на
представения работен орган, които съществено влияят на
протичащите физически процеси между него и почвата.
Стойностите на тези параметри са посочени в табл.1.

Обработка на почвата без обръщане на орния й слой е
позната и прилагана в случаите, когато подорния й слой е
уплътнен над допустимите стойности, водната ерозия е силно
изразена, а добивите прогресивно намаляват. Потенциалът на
тази вид обработка, в съчетание с иновативни технически
решения и подходяща технология, може да се използва за
решаване на много проблеми, отнасящи се до запазване и
увеличаване на почвеното плодородие.
Установено [1,2,3] е, че внасянето на торове и вода в
подорния слой на почвата допринасят за усиленото развитие на
кореновата система на растенията, което е фактор за
устойчивото им развитие, особено в случаите на силно
засушаване на почвата. Това се дължи основно на
акумулираната в дълбоките почвени слоеве продуктивна влага,
чрез която корените на растенията лесно извличат
хранителните вещества от почвата. По такъв начин се избягва
стреса върху развитието на растенията през сухите периоди, а
това осигурява устойчивост на добивите.

Таблица 1. Конструктивни параметри на
работния орган
Параметър Размерност Стойност
deg
20
δ
deg
15
α
deg
40
α1
deg
60
α2
deg
12
ε
deg
2
β
deg
12
θ
deg
100
2γ
h
mm
80
p
mm
55
b
mm
50
s
mm
35
mm
320
t
mm
280
B

Решение на проучения проблем

Всеки от трите слоя ВАМ се полага от отделен работен
орган, като показания на фиг.1. Формата и размерите на
подрязващата стреловидна лапа (3) са подбрани така, че в
образуваният от тях канал в почвата да постъпи необходимото
количество ВАМ, а също така да се постигане добро
разрохкване на почвата. Цялостната конструкция на работните
органи и на машината е съобразена и със задачата за
намаляване на теглителното им съпротивление.

Изнесеното напред острие на длетото (4) с 30÷40 mm
намалява специфичното съпротивление на почвата върху
остриетата на лапата [4]. Ъгалът му на заточване δ и ъгълът на
разтрошаване α са подбрани така, че да осигурят добро
задълбаване на работния орган. В задната част на длетото
ъгълът на разтрошаване α1 нараства, като при стълбецът (1) той
става най-голям -α2. Непрекъснатото нарастване на този ъгъл
придава на челната страна на работния орган форма на
криволинеен клин, което е предпоставка за подобряване на
разтрошаването на почвата [7]. При такова разположение на
стълбеца спрямо рамата на машината, епюрът на деформациите
в надлъжно-вертикалната равнина ще показва, че основната
част от пукнатините ще са насочени от дъното към
повърхността на полето, а пределната им дълбочина на работа
може да се очаква да бъде по-голяма или близка до тази на
която ще работят (0,4m, 0,5m и 0,6m). Друг положителен ефект
от това положение на стълбеца е, че той ще реже почвата с
преплъзване, а това в съчетание с малкия ъгъл θ намалява в
значителна степен съпротивлението на почвата пред него [5].
В литературата [4] се препоръчва ъгълът при върха на
лапата (2γ) да бъде в интервала от 800÷1000, за да се постигне
добро разтрошаване на почвата при относително малко
съпротивление на почвата. Избрана е горната граница на този
ъгъл, за да се увеличи напречното сечение на канала образуван
от лапата.

Фиг. 1. Конструктивна схема на работен орган за внасяне
на ВАМ
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Приетият ъгъл на разтрошаване (ε) предизвиква повдигане
на почвения пласт в края на лапата с около 7cm. Установеное
[4], че по-голямо повдигане на пласта от това е неефективно,
тъй като силно нараства съпротивлението на почвата, а
степента на разтрошаването ѝ се променя несъществено.
Разполагането на трите работни органа в редица един зад
друг предопределя вторият и третият от тях да работят в
частично разрохкана почва, което спомага за намаляване на
общото теглително съпротивление на машината [6].
Разстоянието между отделните работни органи в редицата е
съобразено с изискването за нормално разпространение на
деформациите в надлъжно – вертикалната равнина и е
определено от израза:

L ≥ l 0 + a.tg (α + ϕ ) ,

където

Ако

където

връзката между коефициентите

qo =

qo

където

Vso

cm

(5)

qo
qm

,

(6)

е твърдостта на почвата от образеца,
- твърдост на почвата от модела,

y = b0 + b1 .x1 + b2 .x 2

където

N / cm 2 ;

N / cm 2 .

(7)

y

,

(8)

е изследваният параметър;

b0 , b1 и b2 - опитни коефициенти на модела;
x1 и x 2 - управляеми фактори на модела, съответно
ъгъл на разрохкване (α) и дълбочината на работа
на работния орган.

Използването на модела (8) дава възможност на база от
експериментални резултати лесно да се определи коефициента
k , а от него и твърдостта на почвата след обработването й от
представения тип работни органи на машината за внасяне на
ВАМ. Същият регресионен модел е предложен, като подходящ
за определяне на теглителното съпротивление на
дълбокоразрохквач [3].
Количеството на положените във всеки от образуваните
почвени канали ВАМ е функция от сечението на канала и
плътността на внасяния материал. Конструкцията на
стреловидната лапа не позволява цялото сечение на канала да
бъде заето с материал, така че за сечение на канала трябва да се
използва само заетата с материал част от него. Площта на тази
част може да бъде определена със следната формула:

(3)

S = p.(h + t.tgε ) + t 2 .tgε .tgψ

където

;

p, h, t и ε

ψ

- обемът почва от образеца, изместен от
накрайник на твърдомер,

qm
k

В литературата [3] има предложени регресионни модели за
определяне площта на разрохкване и набухване на почвата при
взаимодействието и с дълбокоразрохкващ работен орган,
общия вид на които е:

- обемът почва от модела, изместен от накрайник
на твърдомер,

qo :

po
= k −1
pm

N / cm 3 ;
3

и

Изрази (5) и (6) показват, че отношението на твърдостта на
почвата от образец и модел е равно на квадратния корен на
реципрочната стойност на коефициента k :

- коефициентът на обемно смачкване на почвата

Vsm

po

pm

N / cm 3 ;

от образеца,

qm

po = pm .

е коефициентът на обемно смачкване на почвата от
модела,

(4)

Известна е [7,8] връзката между твърдостта на почвата и
коефициента й на обемно смачкване. В случаи, кагота е
необходимо те да бъдат сравнявани е удобно да се използва
зависимостта:

bs е дължината на горната основа на трапеца, m;
Bm - работната широчина на машината – 1,4m.

qm

Vso може

е коефициент отчитащ промяната на порьозността на
почвата от модела и образеца.
Следователно от изрази (3) и (4) може да бъде изведена

Такова разположение на работните органи по рамата на
машината означава, че в орния слой на почвата ще има голямо
препокриване на зоните на деформация очаквания ефект, от
което е значително нарастване на порьозността му (набухване
на слоя). Това ще доведе и до промяна на плътността на
почвата в този слой. Използвайки известни от литературата
зависимости [7,8,9] може да се направи теоретичната връзка
между порьозността, плътността, коефициента на обемно
смачкване на почвата и нейната твърдост. За целта се
разглежда даден участък от почвата в орния слой преди
обработка (приет за модел) и след обработката (приет за
образец), за които важат едни и същи почвени и
агротехнически условия. Приемайки, че твърдата фаза в обем
почва от този участък основно определя съпротивлението на
почвата против смачкване (газовата фаза участва , като идеален
газ, а течната фаза е приета за константа), то една и съща сила
на деформиране на почвата от модела и образеца ще се получи
при различни стойности на коефициента на обемно смачкване
и изместения обем почва, т.е:
където

а

k

(2)

,

известни,

Vso = k .Vsm ,

Трите работни органа оформят една работна секция от
машината. Секциите са общо три разположени симетрично
спрямо рамата на разстояние 0,7m една от друга. Следователно
зоната на деформация в напречно-вертикалната равнина за
всеки ред от органи, работещи на еднаква дълбочина ще има
форма близка до трапец, чиято голяма основа може да се
определи от израза:

F = q m .Vsm = q o .Vso = const

предварително

да бъде определен с израза:

(1)

,

са

Vsm

едно и също (за да е в сила равенство (3)), то обема

стълбеца, мерено по посока на движението, m;
a - дълбочината на работа на работния орган, m;
α - ъгълът на разтрошаване на длетото, 0;
ϕ - ъгълът на триене на почвата по работната
повърхност на длетото. Приета е максималната му стойност за
песачливо-глинести почви – φ=420 [7].

където

и

съдържанието на твърда фаза в почвата от модела и образеца е

l 0 е разстоянието от длетото до горния край на

bs = Bm + 2.a

qm

cm 3 .
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,

са конструктивни параметри на
стреловидната лапа (табл.1);
- ъгълът на естествения наклон за конкретния вид
материал.

(9)

С цел повишаване степента на унифициране на машината
се използват еднакви стреловидни лапи за всички работни
органи. Следователно количеството материал, което ще полага
всяка от тях се определя от плътността на материала и ъгъла
ψ и трябва да съответства на определена норма.
Необходимото количество от даден ВАМ, което трябва да се
внесе в почвата се определя основно от неговата
водоакумулираща способност, което е задача на друго наше
изследване [10].
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Заключение

Обосноваването на параметрите на работен орган за
внасяне на ВАМ е извършено относно два аспекта: степен на
разрохкване на почвата и внасяне на необходимото количество
материали на определена дълбочина в почвата. Приетите
стойности на разгледаните конструктивни параметри, както и
цялостната компановка на машината се очаква да доведат до
висока степен на разрохкване на почвата, която да е
съпроводена с намалено теглително съпротивление. За тази цел
представените зависимости и модели, следва да бъдат
проверени експериментално. На експериментално изследване
следва да се подложи и съответствието между внесеното от
работните органи количество ВАМ и необходимото от гледна
точка на водозадържащата способност на почвата количество.
Експерименталното потвърждаване на представената
формула (7) в значителна степен би улеснила методиката при
определяне твърдостта на почви с различна порьозност. Тази
формула обаче не отчита влиянието на течната фаза в почвата
върху промяната на твърдостта. За това тя е подходяща в
случаи, когато почвените проби имат близка абсолютна
влажност.
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LOCAL AUTONOMOUS POWER SYSTEM USING RENEWABLE ENERGY
SOURCES (BIOGAS)
ЛОКАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (БИОГАЗА)
Казаков Алексей Михайлович,
ассистент кафедры «Энергообеспечение предприятий АПК»
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова»
тел.: +7(8452) 46-23-60
Глухарев Владимир Алексеевич
Заведующий кафедрой «Энергообеспечение предприятий АПК»
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова»
В настоящее время в энергетике России сохраняется рост
цен на тепловую и электроэнергию, газообразное топливо.
Постоянно ухудшающееся состояние электроэнергетической
системы
России,
вызванное
естественным
износом
оборудования, приводит к увеличению числа перерывов в
электроснабжении
городов,
населенных
пунктов,
промышленных и сельскохозяйственных объектов[1].
При проектировании высоконадежных энергетических
систем необходимо решить следующие задачи[2]:
1. Разработать требований к структуре источника
питания с позиций энергосбережения и минимизации
затрат, для этого необходимо определить структуру
энергопотребления.
2. Составить математическую модель потребителя
энергоресурсов.
3. Решение
технико-экономической
задачи
энергоснабжения предприятия с учетом позиций
эффективности и надежности энергоснабжения.
4. Определить требуемую надежность ЭЭС для каждого
элемента в отдельности и в совокупности.
5. Определить влияние состава биогаза на работу
энергетической системы предприятия.

n рез =

где

nТЭC

Данные задачи целесообразно решать с помощью
частного приближения, производя решение отдельных задач с
учетом наложения критериев частных задач.
Частная задача №1. Определение запаса мощности в
энергосистеме.
Предполагает накладывание критериев надежности,
запаса мощности и минимума приведенных затрат.
Частная задача №2. Определение состава агрегатов в
системе
энергообеспечения
предприятия
с
учетов
вероятностной модели выхода из строя агрегатов.
Частная задача №3. Выбор оптимальной схемы
соединения источников питания для организации резерва на
предприятии.
Частная задача №4. Определение влияния на работу
энергетической системы биогаза различно компонентного
состава.
Решения
данных
задач
позволило
вывести
математическую формулу для определения количества
агрегатов находящихся в резерве в автономной энергетической
системе с учетом всех критериев:

nТЭЦ − (n1const + n1var + n 2const + n тех + n рем )
max
Т отк
⋅ Tmax
D ( Hu )
+
1+
( E Н + p ао ) ⋅ 8760
100

перерывов в электроснабжении, себестоимости 1 кВт
установленной
мощности,
норме
амортизационным
отчислениям и норме дисконтирования, и не зависит от типа
установки.
3. Наиболее вероятностным числом одновременно отказавших
агрегатов равно двум, а наиболее эффективным и
минимальным числом агрегатов в системе составляет 6 шт.,
при кратности резервирования не ниже 33,3%.
4. Влияние состава топлива на дефицит мощности в
энергосистеме целесообразнее учитывать с помощью
кратности резервирования. Дефицит мощности в энергосистеме
будет напрямую зависеть от горючей дозы в составе топлива
поступающего в цилиндр двигателя.

- общее число агрегатов мини-ТЭС, шт;

n1const - количество агрегатов I категории первой группы, шт;
n1var - количество агрегатов II категории первой группы, шт;
n 2const - количество агрегатов I категории второй группы, шт;

n рез

- количество агрегатов находящихся в резерве;

nрем -

число агрегатов находящихся в профилактическом и текущем
ремонте

в

году;

max
Т отк

-

максимального отключения, ч;
нагрузки, ч;

pао

(1)

длительность

Tmax

наблюдаемого

- время максимума
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- норма амортизационных отчислений, %; E –

норма дисконтирования, %; D (Hu ) - дефицит мощности
возникающий из-за изменения состава топлива.
Результатом математического моделирования и
решения частных задач можно сделать следующие выводы:
1. Сформулированы основные методы повышения надежности
локальных автономных энергетических комплексов
2. Поставлена технико-экономическая задача оптимального
электроснабжения. Согласно которой дефицит мощности в
ЛАЭК зависит: от количества агрегатов, надежности работы,
числа часов использования максимума нагрузки, длительности
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ПРИБИРАНЕ НА СУСАМ СЪС ЗЪРНОКОМБАЙН В УСЛОВИЯТА НА
БЪЛГАРИЯ
SESAME HARVESTING WITH GRAIN HARVESTER IN CONDITIONS OF BULGARIA
УБОРКА КУНЖУТА ЗЕРНОУБОРОЧНЫМ КОМБАЙНОМ В УСЛОВИЯХ БОЛГАРИИ
Доц. д-р инж. Трифонов А.1, доц. д-р инж. Петров П.1, доц. д-р инж. Ишпеков С.1
проф. дсн Георгиев С.2, гл. ас. д-р Стаматов С.2, ас. Дешев М.2
Аграрен университет – Пловдив, България1; Институт по растителни и генетични ресурси – Садово, България2
Abstract: They are investigated qualitative indices of a grain harvester New Holland CX8060 at sesame harvesting. The sesame
genotype 4083 is used for experiments. It is developed at IRGR - Sadovo (Bulgaria) and has non dehiscent capsules at maturation. The tested
harvester reaches seed's purity of 84,4 % and loses up to 22 %, two-thirds from which are due to the header. The high seed's humidity of
14,4 % has been the main reason for decreasing their germination capacity from 20 to 50 % by the harvester. Generally, the grain harvester
does not met requirements at sesame harvesting at Bulgarian conditions, therefore is recommended developing a specialised unit for this
agricultural operation.
Keywords: SESAME HARVESTING, GRAIN HARVESTER

1. Увод

са:

Производството на сусам у нас е недостатъчно и затова се
внася от чужбина. Основната причина за намаляващото
производство е ръчното прибиране на реколтата. Опитите за
механизиране на прибирането на сусама са показали загуби до
80 % [1, 2]. За решаването на проблема в световен мащаб се
работи в две направления. Първото е селекциониране на
сортове, които при узряване задържат семената в кутийките, а
второто - адаптиране на съществуващата и разработване на
нова техника за прибиране на сусам.
Във фирмата Sesaco (САЩ) и ИРГР - Садово са създадени
сортове, които при узряване задържат плодните си кутийки
затворени или отварят само техните върхове. Това намалява
разпиляването на семената и създава предпоставки за
механизираното им прибиране.

Изследваните показатели за работата на зърнокомбайна
•

дял на загубите от хедера, [%],

•

дял на загубите от очистителя, [%];

•

дял на загубите от сламотръсите, [%];

•

чистота на семето в бункера, [%];

•

степен на механично повреждане на семената;

•

общи загуби от зърнокомбайна, [%].

За вземането на проби след очистителя и след
сламотръсите са изработени и монтирани в задната част на
комбайна две ролки с навити платнища 1 и 4 (фиг. 1).
Размерите на платнищата са 2,5 m ширина и 10 m дължина.
Към единия край на всяко платнище е закрепен метален прът.
При движение на комбайна, навитите платнища се
саморазвиват след полагане и задържане на прътите върху
почвата. Върху платнище 1 се събира масата от сламотръсите, а
върху платнище 4 - от очистителя. За насочване на материала
след ситата се монтира скатна плоскост, по която той се плъзга
върху платнище 4.

Целта на изследването е определяне на показателите на
конвенционален зърнокомбайн при директно прибиране на
сусам от създадените сортове в условията на България.

2. Методика на експеримента
Управляеми фактори. Опитът се провежда по план В2
(табл. 1) с управляеми фактори честотата на въртене на
вентилатора на очистителя и хлабината между барабана и
контрабарабана.
Честотата на въртене на вършачния барабан се поддържа
постоянна на 550 min-1. Тази стойност е определена от
предварителните експерименти, проведени през 2011 г.
Таблица 1. План на експеримента

Фигура 1. Приспособления за събиране на обработената маса
след сламотръса и след очистителя.
1 и 4 – ролки с навити платнища, 2 – метален прът, 3 и 5 –
стойки, 6 – скатна плоскост.
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За вземане на проби от прибраните семена е изработено
приспособление, което се монтира под зърнения елеватор (фиг.
2).

- честотата на въртене на мотовилото;

За намаляване на загубите от кутийки и семена, които
прехвърлят хедера и падат зад него е изработен екран с
височина 1 m. Екранът представлява метална рамка, за която се
закрепва полиетиленово фолио. Той се монтира над хедера по
цялата работна ширина.

- честотата на въртене на вентилатора;

- честотата на въртене на вършачния барабан;
- хлабината между барабана и контрабарабана;
- скоростта на комбайна.
Преди да влезе в маркираната парцелка комбайнът
изминава 20 m работен ход за достигане на нормален режим.
При навлизане на комбайна в парцелката едновременно
пускат прътите на платнищата и се отваря шибъра
приспособлението под зърнения шнек. Засича се времето
обработване на парцелката. След опита, материалите
платнищата и от приспособлението се запълват в торби.

се
на
за
от

Обработване на експерименталните проби. От събраните
материали се вземат средни проби. На ръка се отделят семената
от неовършаните кутийки, овършаните семена и примесите.
След претегляне се пресмята дела на всяка компонента спрямо
средната проба. Загубите от хедера се определят по разликата
от количеството на семената, събрани с приспособлението и
платнищата и от биологичния добив от парцелката.
Отделянето на примесите от прибраните семена се
извършва с лабораторна семечистачна машина СМ - 0,15.
Използвани са сита с правоъгълна форма на отворите, чиято
ширина е 1,2 mm за горното сито и 0,8 mm за долното сито.

Фигура 2. Приспособление за вземане на проба от прибраните
семена.
1 – фланец, 2 – шибър с дръжка, 3 – изходящ отвор с куки за
закрепване на чувал; 4 – зърнен елеватор.

Делът на механичните повреди се определя по разликата
между кълняемостта на ръчно прибрани семена и на семена,
които са прибрани със зърнокомбайна.

Условия на експеримента. Опитите са проведени през
2011 и 2012 г в землището на с. Крушево, община Първомай,
Пловдивска област. Сусаменият посев е от генотип 6,
селекционна линия 4083 и е продукт на ИРГР - Садово.
Сеитбата е извършена със сеялка за точна сеитба, а посевът е
окопан еднократно с едновременно загърляне. През юли е
извършено еднократно поливане на посева чрез дъждуване.

Статистическата обработка на резултатите се извършва при
равнище на значимост α = 0,05.

3. Резултати и дискусия
Чистота на семето в бункера. Съставът на прибраната
маса е много разнообразен (фиг. 3). Освен семена се
наблюдават части от стъбла и недоразвити кутийки. В състава
на примесите влизат недохранени семена, части от разрушени
стъбла, разрушени кутийки, парченца почва и др..

В края на вегетацията е направено пръскане с дефолианта
Реглон за понижаване на влажността на растенията. Въпреки
това, по време на експеримента влажността на кутийките не
спадна под 31 %, а на семената - 14,8 %, което е характерно за
посев в технологична зрялост. При климатичните условия на
България сусамът често не достига пълна зрялост, което налага
неговото прибиране в това състояние.
Експериментите се провеждат със зърнокомбайн New
Holland CX 8060 (табл. 2).
Таблица 2. Параметри на комбайна

Фигура 3. Компоненти от прибраната маса

Марка на комбайна

New Holland CX8060, произведен 2008 г.

Хедер на комбайна

хедер New Holland за житни култури с
ширина 6,1 m
- работна скорост 6,5 km/h;

От експерименталните резултати е получено следното
регресионно уравнение:

Параметри на
комбайна

- честота на въртене на барабана 550 min-1;

ηч =648 , 5500 − 2 ,6404.n в + 11 , 8415 .h + 0 ,0020.n в2 +
+0 ,0336 .n в .h − 0 , 8771.h 2

- диаметър на отворите на ситата: предно
6 mm, горно 8 mm, долно – затворено;
контрабарабан
на
апарата
допълнително овършаване – гладък.

с R2 = 0,82 и pF < 0,05656

за

където:

ηч е чистота на семето в бункера, [%];
Вземане на пробите. Преди всеки опит се маркира с
жалони експериментална парцелка с дължина 10 m и се
определя биологичния добив на семена. Това се извършва по
броя на растенията в парцелката и по средния добив от едно
растение.

nв - честотата на въртене на вентилатора, [min-1]
h - хлабината между барабана и контрабарабана,
[mm].
Повърхнината на отклика е представена на фигура 4. Найвисоката чистота на прибраните семена 84,4 % се постига при

Чрез бордовия компютър се задава режима на комбайна:
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честота на въртене на вентилатора nв= 600 min-1 и хлабина на
вършачния апарат h = 16 mm.

Повърхнината на отклика е представена на фигура 5. Найвисока кълняемост на семената се наблюдава при
максималната хлабина h =20 mm и при минималната честота на
въртене на вентилатора nв=500 min-1. Намаляването на
хлабината на вършачния апарат причинява значително
понижение на кълняемостта, поради увреждане на семената.

При повишаване на скоростта на въздушната струя
материалът над ситата се почиства по-добре. При изследваните
честоти на вентилатора не е регистрирано изхвърляне на
семена зад комбайна.

Трябва да се отчете, че при влажност 14,8 %, семената са
силно податливи на механично повреждане. Затова се
препоръчва прибирането на сусам със зърнокомбайн да се
извършва при влажност на семената под 8 % [2].
Загуби от вършачката. Те се дължат на изхвърлените на
полето семена от очистителя и от сламотръса. При условията
на опита не се наблюдават неовършани кутийки, както върху
ситата, така и върху сламотръса.
След обработка на опитните данни е получено следното
регресионно уравнение:

ηсвоб _ з =
120 , 347 0 − 0 ,4091.n в − 1 , 9790.h +
2
2
+0 ,0004 .n в + 0 ,0033 .n в .h + 0 ,0118 .h

с R2 = 0,71 и pF < 0,0202,
където ηсвоб_з са семената в масата след очистителя, [%].
Регресионното уравнение е визуализирано на фигура 6 чрез
повърхнината на отклика. Най-малките загуби на семена ηсвоб_з
= 1,5 % се наблюдават при минималните стойности на
честотата на въртене на вентилатора nв=500-520 min-1 и хлабина
на вършачния апарат h = 16 mm.

Фигура 4. Регресионна повърхнина за чистотата на
прибраното семе

Механично повреждане на семената. То се определя
косвено чрез понижението на кълняемостта на семената под
въздействието на комбайна. Кълняемостта на ръчно
прибраните семена е 96 %, а на семената, прибрани със
зърнокомбайна е от 20 до 50 % по-ниска. Това означава, че
механичното овършаване уврежда семената значително.
Експерименталните резултати се представят със следното
регресионно уравнение:

ηk = −13 , 2800 − 0 ,0383.n в + 12 ,1118 .h + 0 ,0004 .n в2 −

−0 ,0083 .n в .h − 0 ,1598 .h 2
с R2 = 0,91 и pF < 0,0032;
където ηк е кълняемостта на прибраните семена, [%].

Фигура 6. Регресионна повърхнина за загубите от вършачката

Общи загуби на зърно от комбайна. Те са сума от
загубите на семена от хедера и вършачката. Основният дял на
загубите е от хедера. В условията на експеримента за житния
хедер те са около 15 %, а загубите от вършачката са от два до
пет пъти по-малки.

4. Заключение
При прибиране на сусам от генотип 6, селекционна линия
4083 загубите от вършачката достигат 6 ÷ 7 % от биологичния
добив. Минималните загуби са 1,5 % и се наблюдават при
честотата на въртене на вентилатора 500-520 min-1 и хлабина на
вършачния апарат 16 mm.

Фигура 5. Регресионна повърхнина за кълняемостта на
семената, прибрани със зърнокомбайн
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Общите загуби на зърно от комбайна се колебаят в
границите на 17-22 %. Две трети от тях се дължат на хедера, а
една трета на вършачката.
Най-високата постигната чистота на семето в бункера е 84,4
%. Тя се наблюдава при максималните стойности на честотата
на въртене на вентилатора (600 min-1) и хлабина на вършачния
апарат 16 mm.
Механичното овършаване намалява кълняемостта на
семената от 20 до 50 %. Това се дължи на високата податливост
към травмиране на семената при влажност 14,8 %. Най-висока
кълняемост на прибраните семена се наблюдава при хлабина
между барабана и контрабарабана 20 mm.
Резултатите показват, че конвенционалният зърнокомбайн
не постига агротехническите изисквания за допустимото ниво
на загуби и за механично повреждане на семената при
прибиране на сусам в условията на България. Затова е
необходимо разработване на специализирана прибираща
машина.
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ИЗМЕСТВАНЕ НА ОКАЧНАТА ТОЧКА НА ПЛУГ ЗА ПЪЛНО ОБРЪЩАНЕ НА
ПОЧВЕНИЯ ПЛАСТ
DISPLACEMENT OF PLOUGH LINKAGE POINT FOR FULLY REVERSAL OF SOIL LAYER
СМЕЩЕНИЕ ТОЧКИ ПОДВЕСА ПЛУГА ДЛЯ ПОЛНОЕ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ СЛОЯ ПОЧВЫ
Проф. д-р инж. Мандраджиев, С., Доц. д-р инж. Трифонов, А.
Аграрен университет – Пловдив, България
Abstract: It is known that the classical plough not fully reverse the soil layer. As a result, the top soil is placed at various depths below
the surface of the field. Proposed a plough for fully reverse of the soil layer with extended rear plow body. As a result, an additional resistive
force was created which displaces linkage point on the plow. Is obtained analytical dependence for the determination of the displacement of
the linkage point of the plow for fully reverse of soil layer. The same relationship is illustrated for different numbers (2 to 10) plow bodies
with working width of 35 cm.
Keywords: PLOUGHING, SOIL TILLAGE, PLOW, LINKAGE POINT

1. Увод

2. Резултати и дискусия

Известно е, че класическият плуг не обръща пълно
почвения пласт. В резултат на това горния почвен слой се
разполага на различна дълбочина под повърхността на полето.
Ето защо редица изследвания [1, 2, 4, 5, 11] са насочени към
подобряване на този показател. В наши разработки [7, 8, 10] е
доказано, че пълно обръщане на почвения пласт A1B1C1D1
(фиг. 1) е възможно чрез повишаване на работната ширина на
последното плужно тяло, така че да се отстрани допълнително
почвения пласт с триъгълно сечение A2D2M2. Увеличената
ширина B [9] е
B = b + a,

Известно е [3], че приложната т.О на теглителната сила P на
плуга се намира пред върха на лемежа на средното плужно
тяло – при нечетен брой плужни тела и на средата на правата
свързваща върховете на лемежите на двете средни плужни тела
– при четен брой.
От уравнението на моментите

∑ Мо

2

=0

(2)

Следва

(1)

Px = ∆P( L − x)

където: b е ширината на стандартното плужно тяло

(3)

Откъдето изместването е

a - дълбочината на работа.

X =

∆P.L
P + ∆P

(4)

където L е разстояние от т.O до стената на браздата A-A
(фиг. 2).
Допълнителната сила ∆P e

∆P =
Фиг. 1. Схема на пълно обръщане на почвения пласт

P ,
η
n

(5)

където n е брой плужни тела;

Увеличаването, обаче, на работната ширина на последното
плужно тяло предизвиква допълнителна теглителна сила ∆ P
(фиг. 2) в резултат, на което и изместване на окачната т.О на
плуга в т.О2 на разстояние Х. Целта на настоящата работа е да
се определи изместването на окачната точка при плугове с
различен брой и ширина плужни тела.

η - коефициент, отразяващ съотношението между
площта на триъгълното сечение А2D2M2 (фиг. 1) и основния
почвен пласт ABCD т.е.

където SΔA2D2M2 е площ на триъгълното сечение;
S□ABSD – площ на основния пласт;
свлича.

SΔA2D2M2 е определена при условия, че пласта не се

От подобието на правоъгълните триъгълници A2D1D2 (фиг.
1) и A2D2М2 следва, че ∢А2D2M2 е равен на ∢δ. Откъдето
площта

S ∆A 2 D 2 M 2 = a
Фиг. 2. Изместване на окачната точка от т.О в т.О2
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A2 M 2 ,
2

(7)

А2М2= аtgδ .

но

(8)

Ясно е, че коефициентът η е също променлива величина,
който за даден плуг зависи от дълбочината на работа. Неговата
промяна при реални условия е даден в табл. 2. От нея следва, че
максималната стойност на коефициента η за всички стойности
на работната ширина b има една и съща стойност η = 50,89%

(9)

при максимална дълбочина на работа а max = 0,79b (фиг. 4).

След преработка

а2

А2 М 2 =

.

b2 − a2

Замествайки (9) в (7) се получава

S ∆A 2 D 2 M 2 =

a3

(10)

2 b2 − a2

Явно е, че S ∆A 2 D 2 M 2 е променлива величина и тя зависи от
размерите на почвения пласт. На табл. 1 е дадено изменението
й при реални стойности на ширината на плужното тяло до
максимална дълбочина за качествена работа:

а max = 0,79b

[9]

Табл. 1. Изменение на площта

Фиг. 4. Изменение на коефициента η

S ∆A 2 D 2 M 2 , cm2

След заместване на (12) в (5) се получава
∆P =

P
a2
.
.
n 2b b 2 − a 2

От табл. 2 се вижда, че максималната стойност на η
достига до 50,89%, независимо от ширината на плужното тяло.
Табл. 2. Изменение на коефициента η ,%

с * е означена максималната теоретична дълбочина на
работа на плужното тяло с указаната му ширина.
Вижда се, че площта на сечението варира от 35,37 cm2 до
999,01 cm2, т.е. тя нараства над 28 пъти.
с * е означена максималната теоретична дълбочина.
Следователно
максималното
натоварване
на
допълнителната теглителна сила ∆P e η = 50,89% в сравнение
с теглителната сила на дадено плужно тяло.
Разстоянието L (форм. 14) е определено като за база се
използва стената на браздата А-А (фиг. 2). Според нея

L = L0 − L01 ,

Фиг. 3. Изменение на площта

S ∆A 2 D 2 M 2

където L0 е разстояние от стената на браздата до
приложната т.О на силата Р.

при различна дълбочина

Според [3] то е

на работа

На фиг. 3 се вижда, че до максимална дълбочина на работа
( а max = 0,79b ) нарастването на площта на сечението е по

L0 =

Площта на основния почвен пласт е

а.b .

L01 = b + l 01 ,

(11)

а2
2b b − a
2

.

(15)

(16)

където l1 е разстоянието от края на лемежа на последното
плужно тяло до приложната т. О1

След заместване на (10) и (11) в (6) се получава

η=

n −1 ;
b
2

L01 – разстояние от стената на браздата до приложната т.О1
на силата ∆P .

кубична зависимост.

S□ABSD =

(14)

(12)

l 01 = ∆b − y

2
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(17)

където ∆b е удължението на работната
последното плужно тяло. Според [10]

∆b = γb .

ширина

на

(18)

където γ е коефициент отразяващ съотношението на
размерите на почвения пласт (той се променя [9] в
граници γ = 0 − 0,79 ).

γ - разстояние от крайната долна част (основата) на
допълнителния триъгълен почвен пласт до приложната т. О1 на
силата ∆P . Според [6]
1
y = h,
3

(19)
Фиг. 5. Влияние на броя на плужните тела върху изместването
на окачната точка при при γ = 0,79 , η = 0,5089 и b = 35cm.

където h е височината на триъгълника A2D2M2.

h = a sin δ =

a2 .
b

(20)

3. Заключение

След заместване на (18), (19) и (20) в (17) и преработка се
получава

l 01 =

3−γ
γ .b .
3

Изведени са аналитични зависимости за изместването на
окачната точка, площта на допълнителния почвен пласт и
съотношението между него и основния почвен пласт на плуг за
пълно обръщане на почвения пласт.

(21)

Определено е изместването на окачната точка на плугове за
пълно обръщане на почвения пласт с брой плужни тела от 2 до
10. То достига до 11,14 cm.

След заместване на (20) в (15) се получава израза

L01 = b +

3−γ
γ .b .
3

(22)

Определена е площта на напречното сечение на
допълнителния почвен пласт изместван от удължената част на
последното плужно тяло. Тя е от 35,37 до 999,61 cm2,
нараствайки над 28 пъти.

Замествайки (15) и (22) в (14) и след преработка за L се
получава

L=

b
(3n − 9 − 6γ + 2γ 2 ) .
6

След заместване на (13) и (23) в (4) и преработка
изместването се получава

X =

ηb(3n − 9 − 6γ + 2γ 2 ) .
6(n − 1)

Определено е съотношението между площта на сеченията
на допълнителния и на основния почвен пласт, обработвани
съответно от удължената и стандартната част на плужно тяло
за пълно обръщане на почвения пласт. Максималната му
стойност достига до 50,89% независимо от ширината на
плужното тяло.

(23)
за

(24)
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ЕВРОПЕЙСКИ ХАРМОНИЗИРАНИ ИЗИСКВАНИЯ СВЪРЗАНИ СЪС
СИСТЕМАТА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ И
ГОРСКИ ТРАКТОРИ
Милена Атанасова
КТИ към МЗХ
В правната система на Eвропейския съюз, чрез голям
брой директиви, е въведена система за типово одобрение на
нови колесни трактори, системи и компоненти за тях. Главната
цел на законодателството на Съюза, засягащо одобряването на
превозни средства, е да се гарантира, че пуснатите на пазара
нови превозни средства осигуряват висока степен на
безопасност и опазване на околната среда. За постигането на
тази цел е създадена системата за одобрение на типа и се
прилага ред за привеждане в съответствие на колесните
трактори и компонентите за тях с определени предварително
описани европейски технически изисквания. Счита се, че до
голяма степен безопасността е осигурена, тъй като контрола
върху техниката е превантивен, т.е. органът по одобряването на
типа го извършва още преди пускането на пазара на нови
селскостопански превозни средства. Когато новия тип превозно
средство отговаря на европейските изисквания, органът по
одобрение на типа издава ЕО Сертификат за одобрение на
типа. Главното предимство на тази система, че
производителите установени на и извън територията на Съюза
могат да получат ЕО одобрение за тип превозно средство в
държава членка, ако отговаря на техническите европейски
изисквания и след това да го продават в целия ЕС, без
необходимост от допълнителни изпитвания или проверки, а
регистрацията се извършва чрез предоставяне на валиден
сертификат за съответствие с одобрения тип. Еднаквите
технически изисквания намаляват разходите за развитие и се
избягва дублирането на административните процедури.
Eвропейските хармонизирани изисквания в областта
на одобрение на типа на нови колесни трактори са разписани в
Рамкова Директива 2003/37/ЕО за одобрение на типа на нови
колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема
прикачна техника, а подробните техническите изисквания – в
отделни директиви по компоненти. Директива 2003/37/ЕО
въвежда задължението за държавите-членки на ЕС да изградят
система за типово одобрение на нови колесни трактори,
системи и компоненти за тях. Определят се изисквания, на
които следва да отговарят органът, провел изпитванията, както
и органа по одоборение на типа. В изпълнение на дейностите
по тази директива, държавите членки въвеждат вътрешен ред
за взаимно признаване на издадените сертификати, както и за
обмен на информация относно издадените, променени или
отнети сертификати за съответствие с одобрения тип. Всяка
държава членка определя орган за одобрение на типа и с
промяната на Закона за регистрация и контрол на земеделска и
горска техника през 2005 г. функциите на орган по одобрение
на типа за нови колесни и трактори са възложени на
Контролно-техническа
инспекция.
Освен
в
закона,
правомощията в тази връзка са разписани и в Наредба № 30 от
2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни
трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника
(въвежда в българското законодателство Рамкова директива
2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май
2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или
горски трактори, на техните ремаркета и на теглителноприкачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и
обособени технически възли) и отделните наредби към нея.
КТИ е и национален орган по одобрение на типа на
нови двигатели за извънпътна техника, като правомощията й в
тази област са разписани в Наредба № 10 от 24 февруари 2004
г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с
вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на
емисиите на замърсители (въвежда в българското

законодателството разпоредбите на Директива 97/68/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 1997 година за
сближаване законодателствата на държавите-членки във връзка
с мерките за ограничаване емисиите на газообразни и
прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене,
инсталирани в извънпътна подвижна техника).
Във връзка с изпълнение на функциите си като
национален орган по одобрение на типа, КТИ участва активно
в работните групи и комитети към институциите към
Европейския съюз в рамките на своята компетентност и в
срещите на органите по одобрение на типа от ЕС, а именно:
- На ниво европейски институции (съгласно
разпоредбите на ПМС № 85 от 2007 г. за координация по
въпросите на Европейския съюз):
I. Участва в Работна група по техническа
хармонизация (МПС) към Съвета на Европейския съюз
През 2010 г. в Работна група по техническа
хармонизация (МПС) към Съвета на Европейския съюз започна
обсъждането на предложението за Регламент за одобряване на
селскостопански
или
горски
превозни
средства.
Предложението е свързано с опростяване на европейското
законодателство в областта на одобрението на типа на нови
колесни и верижни трактори, като с неговото приемане се
отмени Рамкова директива 2003/37/ЕО и отделните директиви
за компоненти за новите селскостопански и горски трактори.
Регламентът вече е обнародван в Официалния вестник на
Съюза (Регламент (ЕС) 167/2013 г. на Европейския парламент
и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на
земеделски и горски превозни средства) и ще влезе в сила от
01.01.2016 г. С Регламента се определят хармонизирани
правила за производството на превозни средства за селското и
горското стопанство (трактори, ремаркета и прикачна техника)
във връзка с осигуряването на правилното функциониране на
вътрешния пазар, като същевременно се гарантира високо
равнище на безопасност на пътя и при работа, и висока степен
на опазване на околната среда.
Контролно – техническа инспекция (КТИ) в
качеството си на орган по одобрение на типа за нови колесни и
верижни трактори активно участваше в заседанията на
работната група към Съвета и заедно с представителите на
другите държави – членки на ЕС работеше за създаването на
качествен нормативен акт, с ясни и недвусмислени разпоредби,
съобразен с принципите на по-доброто регулиране, но и
отчитащ компетенциите на КТИ, като орган по прилагане на
законодателството. Това е изключително важно за неговото
точно прилагане. КТИ координираше подготовката на
българското участие в дебатите по предложението за регламент
съгласно установения координационен механизъм по
европейските въпроси разписан в ПМС № 85 за координация
по въпросите на Европейския съюз.
Причината за изменение на съществуващото
законодателство е, за да бъде приведено в съответствие с
принципите на по-добро регулиране и опростяване, които са
заложени в съобщение на Комисията от 5 юни 2002 г.,
озаглавено „План за действие „Опростяване и усъвършенстване
на регулаторната среда“. Подходът към опростяване на
законодателството ще позволи и по-бързо адаптиране към
техническия прогрес и ще създаде условия за подобряване на
конкурентоспособността на индустрията, като същевременно
се увеличи прозрачността на процесите и се облекчи
административната тежест.
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Важен аспект от инициативата за опростяване е
отмяната на техническите детайли от директивите и заменянето
им с препратки към стандарти, установени на ниво
международни
организации,
като
правилата
на
Икономическата комисия за Европа на Организацията на
обединените нации (ИКЕ на ООН). Условие за това е
посочените стандарти да осигуряват равнище на защита,
равностойно на осигуряваното от действащите директиви към
настоящия момент. Този подход ще доведе до намаляване на
административната тежест и ще позволи на производителите да
получават одобрение на типа в съответствие с регламента, като
получат одобрение директно по съответните правила на ИКЕ
на ООН.
С Директива 2003/37/ЕО първоначално процедурата
за ЕО одобряване на типа се прилагаше задължително за
категориите превозни средства Т1, Т2 и Т3. С новия регламент
се създават предпоставки за завършване на изграждането на
регулаторната рамка на Европейския съюз (ЕС) за категории Т4
(колесни трактори), Т5 (колесни трактори), С (верижни
трактори), R (ремаркета) и S (сменяема прикачна техника), като
за тези категории производителят може да избере дали да
кандидатства за одобряване по новия регламент или да спазва
приложимите национални изисквания. По този начин
производителите ще могат да се възползват от единната
система на ЕС, която осигурява достъп до целия европейски
пазар и ще се завърши единния пазар в тази област.
Важно е да се отбележи, че регламентът не засяга
мерките на национално равнище или на равнището на Съюза
по отношение на използването на земеделски и горски
превозни средства по пътищата, като например специални
изисквания за свидетелствата за управление на превозно
средство, ограничения на максималната скорост или мерки за
регулиране на достъпа до определени видове пътища.

IV. КТИ участва в срещите на органите по
типово одобрение на Европейския съюз (TAAM)
Органите по одобрение на типа на нови МПС и на
нови трактори на дължавите-членки на ЕС организират срещи
два пъти в годината с цел уеднаквяване на практиката и
избягване на трудности при прилагането на законодателството,
както и за осигуряване на еднакво тълкуване на определени
законодателни разпоредби. Форумът осигурява ефективна
среда за разрешаване на важни проблеми по прилагане на
европейското законодателство, като добавя незаменима
стойност
към
ежедневното
сътрудничество
между
администрациите на държавите членки, като фокусира на
дебатирането на въпроси от практическа значимост при
одобрението на типа на превозни средства и гарантира
еднаквост при прилагането на европейското законодателство в
тази област. Представителите на България, които участват в
тези заседания генерират опит за прилагането на европейското
законодателство в областта на одобрението на типа на
превозни средства и съгласуват начина на интерпретиране на
разпоредбите с тези на другите държави членки, при
необходимост. През 2010 г. за първи път под българско
председателство се проведе среща на органите по одобрение на
типа на нови моторни превозни средства и колесни трактори на
държавите-членки на ЕС. Срещата се проведе за 33-ти пореден
път, като един от домакините от българска страна беше
Контролно – техническа инспекция към Министерство на
земеделието и храните (национален орган за одобрение на типа
на нови колесни трактори). Отчитайки позитивите от
провеждането на такива срещи за укрепване на
сътрудничеството и повишаване на ефективността на
прилагане на законодателството България, само три години
след пълноправното членство в ЕС, организира изключително
успешно срещата, което спомогна за утвърждаването на
страната ни като активен член на ЕС, в съответствие и с един
от основните политически приоритети на страната. Посоченият
форум на органите за одобрение на типа е ценна практика за
засилено укрепване на административното сътрудничество
между органите на държавите членки и гарантиране на
ефективност на прилагането на изискванията на европейското
законодателство, в област, характеризираща се с голям брой
актове, регулиращи техническите изисквания към тракторите и
другите селскостопански превозни средства. Всичко това
добавя стойност за бизнеса в процеса на практическо
изпълнение на законовите разпоредби.
Изготвен е протокол от срещата на органите по
одобрение на типа, проведена в София и той е достъпен на
интернет страницата на ЕК:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/approvalauthorities-technical-services/taam/

II. КТИ участва активно в заседанията на Работна
група по емисиите за извънпътна техника (GEME)
В правната система на ЕС съществуват и изисквания
относно ограничаване отделянето на вредни емисии от
двигатели с вътрешно горене, инсталирани в или
предназначени за инсталиране в извънпътни самоходни
машини, които са разписани в Директива 97/68/ЕО. Целта е на
пазара да се предлагат и да бъдат пускани в експлоатация
двигатели за извънпътна техника, които да отговарят на
определени, предварително зададени технически изисквания,
съответствието с които ще осигури намаляване на вредните
газове, отделяни при работата им. Директива 97/68/ЕО изисква
да бъдат приравнени правните уредби на държавите членки за
емисионните норми и начините за издаване на сертификати за
одобрение на типа за двигатели, инсталирани в подвижни
машини и апарати, с оглед гладкото функциониране на общия
европейски пазар и защитата на човешкото здраве и околната
среда. Тази директива беше въведена от КТИ в качеството й на
орган по одобрение на типа за двигатели за извънпътна
техника.
С Директива 97/68/ЕО се регулират максималните
емисии на въглероден оксид (CO), въглеводороди (HC), азотни
оксиди (NOx) и прахови частици (PM) от дизелови двигатели.
Представители на КТИ участват в заседанията на
Експертната група по емисиите към Европейската комисия, на
която се разглеждат бъдещи изменения на директивата, както и
се дискутират въпроси с практическо приложение на отделните
разпоредби на директивата.

V. КТИ участва в заседанията на Експертната
група на органите по одобрение на типа (TAAEG)
За осигуряването на еднакво тълкуване на определени
законодателни разпоредби и осигуряването на точни насоки на
бизнес операторите за практическо прилагане, органите по
одобрение на типа на държавите членки заседават два пъти в
годината в Брюксел, като срещите се председателстват от
Европейската комисия. Протоколите от срещите са достъпни в
електронната система CIRCABC и подкрепят процеса на
съгласувано интерпретиране на изискванията, допринасящо за
постигането на по-укрепен Вътрешен пазар. Работната група е
необходима за изясняване на въпроси, които не са достатъчно
ясни и за да се подготвят качествени проекти за изменение,
които да се изпращат в Съвета. Целта на създаването е да има
проактивен и позитивен ефект, за да се подпомогнат органите
по одобрение на типа и не само тях, а също така и всички
заинтересовани страни. Освен това изключително важно е, че
чрез тази група се дава възможност за обмяна на информация
между органите по одобрение на типа и Европейската комисия.
Така че основната роля на тази група е създаването на връзка
между органите по одобрение на типа и Европейската комисия.

III. КТИ участва в заседанията на Работна група
„Селскостопански трактори” към Европейската комисия
(WGAT), която се занимава с въпроси свързани с изменение на
нормативни актове във връзка с адаптиране към техническия
прогрес на отделни директиви по компоненти за нови
селскостопански и горски трактори и се дискутират въпроси
във връзка с практическото приложение на отделни
разпоредби.
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Участието на всички етапи на подготовка на дадено
предложение за нормативен акт, чрез съответните
съвещателни/регулаторни експертни форуми на Европейската
комисия или други механизми за обмен на мнения и дебат,
гарантира подобрено разбиране на различните законодателни
елементи и съответно спомага за по-ефективен процес на
прилагане на изискванията. Затова КТИ ще продължава и
занапред да участва в заседанията на работните групи към ЕК и
Съвета и да работи за разработване на максимално ефективни
проекти на норамативни актове, които се разработват на ниво
европейски институции, както и ще продължава да работи с
другите държави членки с цел точно прилагане на
европейските изисквания в областта на одобрението на типа на
нови селскостопански и горски трактори и двигатели за
извънпътна техника.
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ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И В ДЕЙСТВИЕ НА
МАШИНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
инж. Румен Пъшев
КТИ към МЗХ - Гл.Дир. Изпитване и сертификация
Резюме: Настоящият анализ има за цел да направи преглед на действащото законодателство относно изискванията за пускане
на пазара или в действие на машини за земеделието и горите. В достъпен вид са коментирани използваните термини. Разяснява
се кой от веригата производител – доставчик, какви отговорности носи съгласно хармонизираното ни законодателство.
Разгледана е най-често прилаганата процедура за оценяване на съответствието „Вътрешен производствен контрол”.
Коментирани са изискванията относно оформянето на техническото досие, декларацията за съответствие, маркировката и
информацията придружаваща машината.
1.

техническото досие в срок не по-дълъг от 15 дни от датата на
получаване на искането.
Когато документите по ал. 1 и 2 се предоставят на чужд език,
органите за надзор на пазара могат да поискат документите или
части от тях да бъдат придружени от легализиран превод на
български език.
От дистрибутора обикновено се очаква да полага дължимата
грижа по отношение на машините, които доставя, да е запознат
с разпоредбите, на които те са предмет, и да се въздържа от
доставяне на машини, които очевидно не отговарят на
изискванията на Директивата относно машините. Въпреки това
от дистрибутора не може да се изисква сам да проверява
съответствието на машината със съществените изисквания за
безопасност и опазване на здравето на Директивата относно
машините. В случай на съмнение относно съответствието на
машините, от дистрибутора се очаква да си сътрудничи с
органите за надзор на пазара, като например им съдейства за
осъществяване на контакт с производителя или с неговия
упълномощен представител и за получаване на необходимата
информация, като например съответните елементи на
техническото досие.

Терминология

Машина:
съвкупност от свързани помежду си части
или възли, от които поне една се движи и които са свързани за
осигуряване на определено приложение, снабдена със или
предназначена да бъде снабдена със задвижваща система,
различна от пряко приложената човешка или животинска сила.
сменяемо съоръжение
устройство, което след пускането в
действие на машина или трактор, е монтирано към тази
машина или този трактор от самия оператор, с цел промяна на
функцията му или с цел придобиване на нова функция.
пускане на пазара
първото
предоставяне
на
разположение в Общността срещу заплащане или безплатно на
машина или частично комплектувана машина с цел нейното
разпространение или използване.
пускане в действие
първата употреба в рамките на
Общността, в съответствие с предназначението на машината.
производител всяко физическо или юридическо лице,
което проектира и/или произвежда машина или частично
комплектувана машина, и който е отговорен за съответствието
на тази машина или частично комплектувана машина предвид
пускането на пазара от негово име, под собствената му марка,
или за негова собствена употреба. При липса на
производител като описания по-горе, като такъв се приема
всяко физическо или юридическо лице, което пуска на
пазара или в действие машина или частично
комплектувана машина.

упълномощен представителвсяко установено в Общността
физическо или юридическо лице, което е упълномощено
писмено от производителя, за да изпълнява от негово име
всички, свързани с настоящата директива (директива машини
или НСИОСМ), задължения и формалности, или част от тях;
Лицето, което пуска на пазара в ЕС машини, може да бъде в
състояние да гарантира, че производителят изпълнява своите
задължения в съответствие с Директивата. Ако това не е
гарантирано обаче, лицето, което пуска машините на пазара в
ЕС, трябва само да изпълни тези задължения. Същото важи и за
лицето, което внася машините в ЕС за своя собствена употреба.
В тези случаи лицето, което пуска машините или частично
комплектуваните машини на пазара на ЕС или пуска машини в
действие в ЕС, се счита за производител и следователно трябва
да изпълни всичките задължения на производител, посочени в
член 5 от НСИОСМ.

дистрибутор
всяко физическо или юридическо лице във
веригата на доставка, различно от производителя или
вносителя, което предоставя определен продукт на пазара.
Дистрибуторът може да бъде и упълномощен представител.
Съгласно чл. 4б от ЗТИП, търговците са длъжни да предлагат
само продукти, които съгласно изискванията на наредбите по
чл. 7 или мерките по чл 26а са:
1. с обозначено наименование и адрес на управление на
лицата по чл. 4а, ал. 1 (производител, вносител или друго
лице по наредбите по чл.7)
2. с маркировка за съответствие и допълнителна
маркировка, когато такава се изисква от наредбите по чл.
7;
3. с декларация за съответствие в случаите, когато се
изисква декларацията да придружава продукта;
4. с инструкция и/или указание за употреба на български
език.
Съгласно чл. 26 от ЗТИП, когато производителят не е
установен на територията на Европейския съюз и няма
упълномощен представител, вносителите или търговците,
които са пуснали продуктите на българския пазар, са длъжни
при поискване от органите за надзор на пазара да предоставят
копие от декларацията за съответствие и да осигурят

2.

Приложимо законодателство

-Закон за техническите изисквания към
продуктите
-Закон за регистрация и контрол на земеделската и
горската техника(чл.9д, ал.3)
( Пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба
на нова техника и компоненти за нея, извън случаите по ал.1
и2, се извършва при наличие на маркировка за съответствие
и/или на издадена декларация за съответствие съгласно Закона
за техническите изисквания към продуктите, а за извънпътната
техника - и въз основа на сертификат за одобрение на типа
двигател или фамилия двигатели при нанесена маркировка за
съответствие с одобрения тип. )
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Машините и защитните елементи трябва да бъдат проектирани
и произведени така, че да съответстват на съществените
изисквания на наредбата и приложимите към нея
хармонизирани стандарти. За да бъде постигнато това е
задължително още на фаза проектиране да бъдат заложени
решения удовлетворяващи съществените изисквания. Това
обаче не е достатъчно условие. Необходимо е също на фаза
производство машината да е произведена и да бъде
продължавано
производството
при
продължаващо
съответствие със съществените изисквания. Възможно е при
производство без достатъчен контрол да се компрометира
съответствието на машината със съществените изисквания.

-Наредба за съществените изисквания и оценяване
съответствието на машините
Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на машините (НСИОСМ) определя:
съществените изисквания към машините;
процедурите за оценяване и начините за
удостоверяване съответствието на машините
със съществените изисквания към тях;
Наредбата се прилага за:
1. машини;
2. сменяеми съоръжения;
3. защитни елементи;
4. товарозахващащи приспособления;
5. вериги, въжета и ремъци;
6. демонтируеми съоръжения за механично
предаване на въртящ момент;
7. частично комплектувани машини.

3.2
Оценяване на съответствието и прилагани
процедури
3.2.1
Процедура „Вътрешен производствен контрол”
съгласно Приложение № 6 към чл. 208
1.
"Вътрешен производствен контрол" е процедура, при
която производителят или неговият упълномощен
представител, като изпълнява задълженията по т. 2 и
3, осигурява и декларира, че съответната машина
отговаря на приложимите за нея изисквания на
наредбата.
2.
Производителят
или
неговият
упълномощен
представител изготвя техническото досие съгласно
приложение № 5, част А за всеки представителен тип
на съответната серия.
3.
Производителят осигурява и гарантира, че по време
на производствения процес произвежданите машини
отговарят
на
техническото
досие
съгласно
приложение № 5, част А и на изискванията на
наредбата.

Когато рисковете от машини, определени в наредбата, са
изцяло или частично обхванати от други нормативни актове,
въвеждащи директиви на Европейския съюз, по отношение на
тези рискове се прилагат разпоредбите на тези актове.
С оглед на машините за които е предназначен този анализ
такъв е случаят със следните Наредби приложими към тях:
-

-

-

-

Наредба за съществените изисквания и оценяване на
съответствието за електромагнитна съвместимост;
Наредба за съществените изисквания и оценяване на
съответствието
на
електрически
съоръжения,
предназначени за използване в определени граници на
напрежението;
Наредба за съществените изисквания и оценяване
съответствието на машини и съоръжения, които
работят на открито, по отношение на шума, излъчван
от тях във въздуха;
Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и
реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно
горене за извънпътна техника по отношение на
емисиите на замърсители;
Наредбата за маркировката за съответствие.

При машини, които са обект на процедурата за оценяване на
съответствието с извършване на вътрешен контрол на
производството, необходимите контролни изпитвания могат да
бъдат извършени от производителя или неговия упълномощен
представител, или от тяхно име.
Без значение дали оценяването на съответствието на машините
се извършва от самия производител или е възложено на
неговия упълномощен представител, лицето, което извършва
процедурата за оценяване на съответствието, трябва да
разполага с необходимите средства за проверка на
съответствието на машините с приложимите изисквания за
безопасност и опазване на здравето или да има достъп до
такива. Към средствата могат да се причислят например
необходимият
квалифициран
персонал,
достъпът
до
необходимата информация, нужните компетентност и
оборудване за извършване на необходимите проверки на
проекта, изчисленията и размерите, функционалните
изпитвания, якостните изпитвания, визуалните инспекции и
проверките на информацията и инструкциите за осигуряване на
съответствието на машините със съответните съществени
изисквания за безопасност и опазване на здравето.
Когато машините са проектирани и произведени в съответствие
с хармонизирани стандарти, стандартите обикновено посочват
средствата, които следва да се използват за потвърждаване на
съответствието на машините с техните спецификации.

Съгласно чл. 4, машините и частично комплектуваните машини
се пускат на пазара и/или в действие, когато отговарят на
отнасящите се до тях разпоредби на наредбата, не застрашават
здравето и безопасността на хората, безопасността на
домашните животни, опазването на околната среда и вещите и
са правилно монтирани, поддържани и използвани по
предназначението им или при предвидими в разумни граници
условия.
Съгласно чл. 5. (1), производителят или неговият упълномощен
представител пуска на пазара и/или в действие машини, които:
1.
съответстват на съществените изисквания,
приложими към тях съгласно част втора;
2.
имат техническо досие или техническа
документация съгласно приложение № 5;
3.
са придружени с приложени към машината
необходими инструкции;
4.
са с оценено съответствие съгласно една от
процедурите по чл. 208 - 210;
5.
са придружени с приложена към машината
ЕО декларация за съответствие съгласно
приложение № 1, т. 1;
6.
имат нанесена маркировка за съответствие
"СЕ" съгласно чл. 10.
3.

3.1

Процедурата за оценяване на съответствието с извършване на
вътрешен контрол на производството на машините не е
свързана с намеса на нотифициран орган. Въпреки това
производителят или неговият упълномощен представител може
да потърси независима консултация или съдействие, от които
се нуждае, за да проведе процедурата за оценяване на
съответствието на машините. Той може сам да извърши
проверките, инспекциите и изпитванията и инспекциите, които
са необходими за оценяване на съответствието на машините,
или да ги възложи на компетентен орган по свой избор. В
техническото досие следва да бъдат включени съответните
протоколи и резултати. Следва да се отбележи, че няма

Действия
които
трябва
да
предприеме
производителят във връзка с изискванията на
наредбата
Проектиране и производство на машините
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нотифицирани органи за категориите машини, различни от
изброените в приложение 2. Производителите на машини,
които не са изброени в приложение 2, могат да потърсят
консултация или съдействие от органите, които са
нотифицирани за определени категории машини по

Внимание!

приложение 2. В такъв случай обаче органът не действа като
нотифициран
орган
и
не
трябва
да
използва
идентификационния номер, който му е присвоен от Комисията,
в документите, свързани с тази дейност.

Всички позовавания в схемата са съгласно Машинната директива
обаче вариантите като принадлежащи към един и същ тип,
те трябва да имат еднакъв основен проект, да създават
подобни опасности и да изискват сходни предпазни мерки.
Описанието на машините в техническото досие трябва да
посочва всички варианти на въпросния модел или тип.

3.3 Техническо досие на машините съгласно част А на
Приложение № 5 към чл. 5, ал. 1, т. 2
С техническото досие се доказва, че машината съответства на
изискванията на наредбата. То обхваща проектирането,
производството и действието на машината в степен,
необходима за оценяване на съответствието й.
Техническото досие трябва да се изготвя на един или
няколко от официалните езици на Общността с изключение
на инструкцията за експлоатация на машината, за която се
прилагат специалните изисквания по чл. 116 и 117.

3.3.1. Техническото досие включва следните документи:
3.3.1.1. Конструктивно досие, което съдържа:
а) общо описание на машината;
б) чертеж на машината в нейната цялост, чертежи на
управляващите вериги, както и съответни описания и
обяснения, необходими за изясняване принципа на
функциониране на машината;
в) подробни и пълни чертежи, придружени от изчислителни
записки, резултати от изпитвания, сертификати и др.,
необходими за проверяване съответствието на
машината със съществените изисквания;

За всеки модел или тип машина се изисква техническо досие.
Термините „модел“ или „тип“ обозначават машини с
определен
проект,
технически
характеристики
и
приложение. Определен тип машина може да се
произвежда серийно или като единична бройка. Машините
от един тип може да имат варианти. За да се разглеждат
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г) документация относно оценката на рисковете, описваща
прилаганата процедура, включително:
аа) списък на съществените изисквания, които се прилагат към
машината;
бб) описание на прилаганите защитни мерки за премахване на
установените опасности или за тяхното намаляване и при
необходимост - указание на свързаните с машината
остатъчни рискове;
д) използваните стандарти и други технически спецификации,
като се уточняват обхващаните от тези стандарти
съществени изисквания;
Коментар:
Позоваването на спецификациите на
съответните хармонизирани стандарти улеснява
доказването на съответствието на машината, тъй като
тяхното
прилагане
осигурява
презумпция
за
съответствие със съществените изисквания за
безопасност и опазване на здравето, които обхващат.
е) всички протоколи, които представят резултати от
изпитванията, извършени или от производителя, или от
орган, избран от производителя или от неговия
упълномощен представител;
ж) копие на инструкциите за машината;
з) когато е необходимо - декларации за вграждане на
вградените частично комплектувани машини и съответните
инструкции за вграждането им;
и) когато е необходимо - копия на ЕО декларациите за
съответствие на машини или други продукти, вградени в
нея;
к) копие на ЕО декларация за съответствие.

експлоатация, и се отпечатват или се изписват ръкописно с
главни печатни букви.
ЕО декларацията за съответствие отразява състоянието на
машините, в което те са били пуснати на пазара, и изключва
добавените компоненти и/или операциите, извършени
впоследствие от крайния потребител.
1.2. ЕО декларацията за съответствие съдържа следните данни:
1.2.1.
име и адрес на управление на производителя, а при
необходимост - и на неговия упълномощен представител;
1.2.2.
име и адрес на лицето, установено на територията на
държава членка и упълномощено да състави техническото
досие;
1.2.3.
описание
и
идентификация
на
машината,
включително нейното общо наименование, функция, модел,
тип, сериен номер и търговско наименование;
1.2.4.
декларация, че машината отговаря на всички
приложими изисквания на наредбата (Директива
2006/42/ЕО), и при необходимост - подобно деклариране,
че машината отговаря на други наредби, въвеждащи
директиви на ЕС и/или приложими разпоредби.
Позоваванията трябва да съответстват на текстовете,
публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз;
1.2.5.
име, адрес и идентификационен номер на
нотифицирания орган, който е участвал в процедурата "ЕО
изследване на типа" съгласно приложение № 7, и номер на
сертификата за "ЕО изследване на типа", когато е
приложимо;

3.3.1.2. При серийно производство на машини да се опишат
вътрешните мерки, които са въведени, за да се осигури
съответствието им с разпоредбите на наредбата.
Производителят извършва необходимите изследвания и
изпитвания на компонентите, принадлежностите или на
цялата машина, за да се определи дали тя чрез своя проект
или конструкция може да бъде сглобявана и пускана в
експлоатация напълно безопасно. Съответните протоколи и
резултати се прилагат към техническото досие.

1.2.6.
име, адрес и идентификационен номер на
нотифицирания орган, който е одобрил системата за пълно
осигуряване на качеството съгласно приложение № 8,
когато е приложимо;
1.2.7.
позоваване на хармонизираните стандарти съгласно
чл. 6, ал. 2, когато такива са използвани;

3.3.2.
Техническото досие по т. 1 трябва да бъде на
разположение на органите по надзор на пазара за период
най-малко 10 години от датата на производство на
машината или в случай на серийно производство - от датата
на производство на последната бройка.
Техническото досие може да не се намира на територията на
Общността. То може да не бъде постоянно на разположение
в материална наличност, но трябва да може да бъде
възстановено и предоставено на разположение в срок,
който е в съответствие с неговата сложност, от лицето,
посочено в ЕО декларацията за съответствие.
В техническото досие не се включват подробни планове или
всяка друга специфична информация относно използваните
при производството на машините съставни модули, освен
ако информацията за тях е необходима за проверка на
съответствието на машината със съществените изисквания.

1.2.8.
позоваване на други използвани стандарти
технически спецификации, когато е приложимо;

и

1.2.9.
място и дата на съставяне на ЕО декларацията за
съответствие;
1.2.10.име и подпис на лицето, упълномощено от
производителя или от неговия упълномощен представител
да съставя ЕО декларацията за съответствие.
3.5 Маркировка
Съгласно чл. 10. (1), производителят или неговият
упълномощен представител нанася СЕ маркировка върху
машините съгласно Наредбата за маркировката за
съответствие.
Съгласно чл. 10. (2), маркировката "СЕ" се поставя в
непосредствена близост до името на производителя или на
неговия упълномощен представител чрез използване на
същата технология.
Съгласно чл. 10. (3), когато е приложена процедурата по
цялостно осигуряване на качеството, предвидена в чл. 209,
т. 3 и в чл. 210, т. 2, непосредствено до маркировката "СЕ"
се поставя идентификационният номер на нотифицирания
орган.
Съгласно чл. 10. (4), се забранява поставянето на машините на
маркировки, знаци или надписи, които има вероятност да
въведат в заблуждение трети лица относно значението или
графичната форма на маркировката "СЕ" или относно и
двете едновременно. На машините може да бъде поставена

3.3.3.
Непредставянето на техническото досие след
подаване на надлежно мотивирано искане от националните
органи по надзор на пазара е основателна причина за
възникване на съмнение за съответствието на машината със
съществените изисквания.
3.4 ЕО декларация за съответствие на машините съгласно
Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1, т. 5
1. ЕО декларация за съответствие на машините
1.1. ЕО декларацията за съответствие на машините и нейните
преводи се съставят при спазване на изискванията,
приложими при съставянето на инструкцията за
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всяка друга маркировка, при условие че не се нарушават
видимостта, четливостта и значението на маркировката
"СЕ".

1. име и адрес на управление на производителя или на
неговия упълномощен представител;
2. наименование на машината съгласно чл. 111, ал. 1, т. 2 с
изключение на серийния номер;
3. ЕО декларация за съответствие или документ, представящ
съдържанието на ЕО декларацията за съответствие, в който
се описват характеристиките на машината, без да е включен
серийният номер и подписът;
4. общо описание на машината;
5. чертежи, диаграми, описания и обяснения, необходими за
използване, поддържане и поправка на машината, както и
за проверка на правилното й функциониране;
6. описание на работните места, които могат да бъдат заети от
операторите;
7. описание на предназначението на машината и
предвидимата й употреба;
8. предупреждения в случаите на неправилно използване на
машината, които опитът е показал;
9. инструкции за монтаж, инсталиране и свързване,
включително чертежи, схеми, начините на закрепване и
описание на рамата или фундамента, на които се монтира
машината;
10. инструкции за намаляване на шума и вибрациите при
инсталирането и монтажа;
11. инструкции за пускане в експлоатация и използване на
машината и при необходимост инструкции за обучение на
операторите;
12. информация за остатъчните рискове, които съществуват,
въпреки че са приложени мерки за безопасност при
проектирането на машината и че са взети допълнителни
мерки за защита;
13. инструкции относно предпазните мерки, които трябва да
бъдат взети от потребителите, а при необходимост личните предпазни средства, които да се използват;
14. съществените характеристики на инструментите, които
могат да бъдат монтирани на машината;
15. условията, при които машините отговарят на изискването
за стабилност по време на ползване, транспортиране,
монтаж или демонтаж, когато не се ползват или по време на
изпитвания или предвидими повреди;
16. инструкции за безопасно транспортиране, товарноразтоварни операции и складиране, като се указва масата на
машината и на нейните различни елементи, когато е
предвидено да бъдат премествани отделно;
17. описание на начините на действие в случай на инцидент,
повреда и безопасно деблокиране при блокировка;
18. описание на операциите по регулиране и поддръжка, които
потребителят трябва да извършва, както и на предпазните
мерки, които трябва да бъдат спазвани;
19. инструкции за предприемане на предпазни мерки за
безопасно извършване на дейностите по регулиране и
поддръжка;
20. спецификации на резервните части, които се използват,
когато това оказва влияние върху здравето и безопасността
на операторите;
21. информация за излъчването на шум от машината:
а) А-претегленото ниво на звуково налягане в dВ (А) на
работните места, когато то превишава 70 dB (A); когато
това ниво е по-ниско или равно на 70 dB (А), се посочва
"равно или по-ниско от 70 dB (A)";
б) С-претегленото излъчено върхово ниво на звуково налягане
dВ (С) на работните места, когато то превишава 63 Pa (130
dB (С) спрямо 20 µPa);
в) А-претегленото ниво на звукова мощност, излъчена от
машината при А-претегленото излъчено ниво на звуково
налягане в dВ (А) на работните места, когато то превишава
80 dB (A).

Съгласно чл. 207, преди да нанесе "СЕ" маркировката върху
машината, производителят или неговият упълномощен
представител:
1. прилага една от процедурите за оценяване на
съответствието съгласно чл. 208, 209 или 210;
2. съставя ЕО декларация за съответствието съгласно
приложение № 1, т. 1.
3.6 Съществени изисквания относно информацията
Съгласно чл. 111 върху всяка машина се нанасят четливо и
трайно следните данни:
1. име и адрес на управление на производителя или на
упълномощения представител;
2. наименование на машината;
3. СЕ маркировка за съответствие;
4. означение на серията или на типа;
5. сериен номер, ако има такъв;
6. годината на завършване на производствения процес.
Върху машината в зависимост от вида й се поставя
информация, необходима за безопасното й използване.
Съгласно чл. 112 всяка машина се придружава от:
1. оригинална инструкция за експлоатация, съставена на един
от официалните езици на Общността;
2. превод на оригиналната инструкция за експлоатация,
съставен на езика на държавата членка, в която машината
се пуска на пазара и/или в действие.
Когато машината се пуска в действие в държава членка, чийто
официален език е различен от езика, на който е съставена
оригиналната инструкция, тя трябва да е придружена с
превод на оригиналната инструкция на съответния език на
държавата членка.
По изключение инструкцията за експлоатация, предназначена
за използване от специализиран персонал, упълномощен за
това от производителя или от неговия упълномощен
представител, може да бъде предоставена на официалния
език на някоя от държавите членки, който е разбираем за
персонала.
При съставянето на инструкцията за експлоатация
производителят или неговият упълномощен представител
изписва думите "Оригинална инструкция" в езиковите
версии на инструкцията, които са проверени от него.
Когато не е съставена "Оригинална инструкция" на
официалния език на държавата, в която се използва
машината, преводът на този език се предоставя от
производителя или неговия упълномощен представител или
от лицето, което предоставя машината в съответната
държава. В превода се изписват думите "Превод на
оригиналната инструкция".
Съдържанието на инструкцията за експлоатация обхваща
употребата на машината по предназначение, както и
разумно предвидимата неправилна експлоатация.
Когато машината е предназначена за използване от оператори,
които не са професионалисти, при съставянето и
представянето на инструкцията за експлоатация се
предвиждат
общообразователното
ниво
и
съобразителността, които биха могли да притежават тези
оператори.
Инструкцията за експлоатация съдържа най-малко следната
информация:
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INCREASE OF EFFICIENCY OF CLEANING OF SEEDS ON A VIBRATION
PNEUMATIC SEPARATOR
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СЕМЯН НА ВИБРОПНЕВМОСЕПАРАТОРЕ
PhD, prof., V. Galkin, PhD V. Handrikov, eng. K. Grubov, eng. I. Kozlovskiy;
Faculty of Agriculture mechanization – Perm State Agricultural Academy, Russia.

Abstract/резюме: In work mathematical models are developed and speeds of movement of seeds are analytically determined by a
vibration pneumatic separator surface, and also the experimental assessment of division of a grain material in a fluidized layer is given at the
raised specific loadings on a vibration pneumatic separator with advanced wild.
KEYWORDS: VIBRATION PNEUMATIC SEPARATOR, YEAST HEADS, AVERAGE SPEED, INCLINED AIR FLOW.

of process of separation is explained by that only on 1/3 squares
flow there is an active stratification of a material, and on other — its
selective transportation [3].
With direct-flow wild all its area serves in separators only for
stratification, a material (down) then it divide by means of PS
dividers.

1. Introduction/Введение
For cleaning of seeds the product lines which are turning on
air sieve grain grader machines, grain grader and vibration
pneumatic separator now are used. Shortcomings of used lines are
high energy consumption and metal consumption, and also big
losses of seeds in fodder waste.
For the purpose of decrease in energy consumption and
increase in an exit of seeds on chair of agricultural cars of the Perm
GSHA the technology of cleaning of seeds [1] is developed. Feature
of technology is allocation of part of standard seeds after processing
on air решетной the car and a grain grader. The second part, about a
half, process on a vibration pneumatic separator.
The purpose of the presented scientific work is increase of
efficiency of cleaning of seeds on a vibration pneumatic separator.
Application of an improved version of a vibration pneumatic
separator for cleaning of elite seeds of grain crops allows, in
comparison with used, to raise specific loading by 2-2,5 times, to
reduce specific power consumption by 30-50%, and at its use in the
product lines which are carrying out fractional technology of
cleaning, to reduce losses of seeds more than by 1,5 times.
The experimental sample of a vibration pneumatic separator
developed and made on chair of the FPBEI HPE agricultural
machines "Perm SAA", successfully passed production check in
shop of postharvest processing of seeds of department of seed
farming of the Perm Scientifically Research Institute of Agriculture
and is used in educational process.

Division of a grain material on uniflow деке can be realized
according to the uniflow scheme (PS moves lengthways flow in one
direction) and the counter-current (PS is divided into two opposite
directional streams). The pilot studies showed that at uniflow flow
dividing ability on 25... 35% are higher. This results from the fact
that separation process on it steadier, that is is less sensitive to little
changes of key parameters and casual influences.
Stability of separation on деках significantly depends on
resistance of the airdistributing device which best value at uniflow
flow is in limits 150... 280 Pas are provided also by rather leveled
high-speed field of an airflow with a grain layer - 21... 24%, without
grain — 15... 18%. The analysis showed that at separation on деке
with the increased aerodynamic drag of the air distributing device
(200... 400 Pas) uniform of distribution of an airflow on the area is
higher and to a lesser extent depends on PS thickness.
Efficiency and quality of separation of seeds on VPS with
uniflow wild, both with a direct flow, and with a countercurrent, are
caused by effectiveness of dividers.
Applied vibration pneumatic separator have the increased
losses of seeds in wastage at demanded quality of office of impurity.
Besides so far mathematical models are not developed for
calculation of speed of movement of a grain material for the
punched fluctuating surface blown by a sloping airflow [4,5].
On chair of the FGBOU VPO agricultural cars "Perm
GSHA" uniflow VPS with vacuum and delivery air systems from a
wild original design [3,4] are developed. The particular interest
presents to VPS with the sloping airflow given under I flow. The
further intensification of a working separation process of seeds in a
fluidized bed is possible at the expense of optimization of speeds
and the airflow direction on various sites flow, and also a mode of
its work.
In this regard a research objective is increase of overall
performance of a vibration pneumatic separator of seeds.

2. Preconditions and means for resolving the
problem/Предпосылки
и
средства
для
решенияпроблемы
Vibration pneumatic separator (VPS) are intended for cleaning
of hardly separable impurity and sorting of seeds of grain,
leguminous, grains and oil-bearing crops and herbs taking into
account distinctions of seeds and impurity on a complex of physical
and mechanical properties, including on density [2]. Working bodies
of vibration pneumatic separator is дека with the punched surface
and an air stream. In a form flow distinguish: trapezoid, established,
for example, on pneumatic sorting tables MOС 9C or MOC-9H,
direct-flow and in the form of the punched rotating drum located at
an angle to the horizon. The greatest distribution was found now by
VPS with trapezoid surface.
Separation on these working bodies consists of two
interconnected consecutive stages - stratifications of a grain material
with its transfer to a fluidized condition and divisions to fractions
with various properties.
With increase of productivity of VPS with trapezoid wild, its
area and, respectively, total the capacity necessary for pseudoliquefaction of a grain material, increase on parabolic dependence
that leads to directly proportional increase in the fluctuating masses
flow and the grain layer which was on it. High power consumption

2.1. Theoretical model/Теоретическая модель
2.1.1. Determination of traveling speed of a grain material on the
punched fluctuating surface blown by a directional airflow
Let on the material being on a fluctuating punched surface,
having the openings, which size there are less than components of a
grain material, and inclined at an angle to the horizon, works forces:
weight force G=m·g; inertial force U=j·m; frictional force F=N·tg𝜑𝜑;
airflow force Pв( N- the normal response swore on a surface).
In view of the fact that the direction of inertial forces and a
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𝑑𝑑 𝜉𝜉вн

sliding friction changes depending on the direction of acceleration
of a surface, we will work out differential equations separately for
right and left-hand intervals. The direction of action of forces on a
material, being on a fluctuating surface, in a right interval are
presented in figure 2.1.1:

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑘𝑘 п ∙𝑉𝑉𝐵𝐵2
𝑔𝑔

1

∙ = 𝜔𝜔𝜔𝜔 ∙ (sin(𝜔𝜔𝜔𝜔) − sin(𝜔𝜔𝑡𝑡1 )) − 𝑔𝑔 ∙ (𝑡𝑡 − 𝑡𝑡1 ) ∙ (
𝜎𝜎

)

(2.1.5)

𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑘𝑘п ∙

𝑑𝑑𝑑𝑑 2

∙

cos 
(𝜀𝜀−𝛼𝛼 −𝜑𝜑 )

= 𝜔𝜔2 𝑟𝑟 ∙ cos(𝜔𝜔𝜔𝜔) − 𝑔𝑔 ∙

sin 
(𝛼𝛼+𝜑𝜑 )

cos 
(𝜀𝜀−𝛼𝛼 −𝜑𝜑 )

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑘𝑘 п ∙𝑉𝑉𝐵𝐵2

𝑑𝑑𝑑𝑑 2

∙

cos 
(𝜀𝜀−𝛼𝛼 +𝜑𝜑 )

= 𝜔𝜔2 𝑟𝑟 ∙ cos(𝜔𝜔𝜔𝜔) − 𝑔𝑔 ∙

sin 
(𝛼𝛼 −𝜑𝜑 )

cos 
(𝜀𝜀−𝛼𝛼 +𝜑𝜑 )

(2.1.2.)
cos 
(𝜀𝜀−𝛼𝛼 +𝜑𝜑 )
cos 
(𝜀𝜀−𝛼𝛼 −𝜑𝜑 )
Let's designate: 𝜎𝜎 =
, 𝛿𝛿 =
cos 
(𝜑𝜑 )

𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑘𝑘п ∙

𝑑𝑑𝑑𝑑 2

∙ = 𝜔𝜔2 𝑟𝑟 ∙ cos(𝜔𝜔𝜔𝜔) − 𝑔𝑔 ∙
𝜎𝜎

sin 
(𝛼𝛼 +𝜑𝜑 )

cos 
(𝜀𝜀−𝛼𝛼 −𝜑𝜑 )
sin 
(𝛼𝛼−𝜑𝜑 )

cos 
(𝜀𝜀−𝛼𝛼 +𝜑𝜑 )

1

𝜔𝜔𝜔𝜔 −𝜃𝜃1

∙ = 𝜔𝜔𝜔𝜔 ∙ (sin(𝜔𝜔𝜔𝜔) − sin(𝜃𝜃1 )) − 𝑔𝑔 ∙ (
𝜎𝜎

)

𝜔𝜔

)∙(

𝜔𝜔

)∙(

(2.1.8)

sin (𝛼𝛼 −𝜑𝜑 )

−

+

cos (𝜀𝜀 −𝛼𝛼 +𝜑𝜑 )

(2.1.7)

𝜔𝜔𝜔𝜔 −𝜓𝜓 1

∙ = 𝜔𝜔𝜔𝜔 ∙ (sin(𝜔𝜔𝜔𝜔) − sin(𝜓𝜓1 )) − 𝑔𝑔 ∙ (

𝛿𝛿
𝑉𝑉𝐵𝐵2

𝑑𝑑 2 𝜉𝜉вн
𝑑𝑑𝑑𝑑 2

1

∙ = 𝜔𝜔2 𝑟𝑟 ∙ cos(𝜔𝜔𝜔𝜔) − 𝑔𝑔 ∙
𝜎𝜎

sin (𝛼𝛼 +𝜑𝜑 )

cos (𝜀𝜀 −𝛼𝛼 −𝜑𝜑 )

−

cos(𝜓𝜓1 ) =

+ 𝑘𝑘п ∙ 𝑉𝑉𝐵𝐵2

sin 
(𝛼𝛼−𝜑𝜑 )

cos 
(𝜀𝜀−𝛼𝛼 +𝜑𝜑 )

− 𝑘𝑘п ∙ 𝑉𝑉𝐵𝐵2 = 0.

From where it is expressed the equations:

cos(𝜃𝜃1 ) =

𝑔𝑔

𝜔𝜔 2 𝑟𝑟
𝑔𝑔

𝜔𝜔 2 𝑟𝑟

∙(
∙

sin (𝛼𝛼 −𝜑𝜑 )

cos (𝜀𝜀−𝛼𝛼 +𝜑𝜑 )
sin (𝛼𝛼 +𝜑𝜑 )
( (𝜀𝜀
cos −𝛼𝛼 −𝜑𝜑 )

+

−

𝑘𝑘 п ∙𝑉𝑉𝐵𝐵2

)

𝑔𝑔
𝑘𝑘 п ∙𝑉𝑉𝐵𝐵2
𝑔𝑔

)

(2.1.9)
(2.1.10)

After definition of phases of the beginning of shifts, find
traveling speed of particles.
Average speed of movement of a material on a fluctuating
surface depends on the size of shifts of particles up and down during
one frequency period of T:
𝜉𝜉 +𝜉𝜉
𝑉𝑉ср = вн вв. (2.1.11)
𝑇𝑇
Therefore, for determination of average speed it is necessary
to find sizes of shifts up and down a path of integration of the
equations of the relative speed ranging from the moment of the
beginning of shifts of 𝑡𝑡1 until the end t2.
For shifts down we find:
𝑡𝑡 2
𝑡𝑡 2
𝑑𝑑𝜉𝜉вн
1
∙�
= � 𝜔𝜔𝜔𝜔(sin(𝜔𝜔𝜔𝜔) − sin(𝜃𝜃1 ))𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜎𝜎 𝑡𝑡 1 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑡𝑡 1
𝑡𝑡 2
(𝜔𝜔𝜔𝜔 − 𝜃𝜃1 )
− � 𝑔𝑔 ∙
𝜔𝜔
𝑡𝑡 1
sin(𝛼𝛼 − 𝜑𝜑)
𝑘𝑘п ∙ 𝑉𝑉𝐵𝐵2
∙�
+
� 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑔𝑔
cos(𝜀𝜀 − 𝛼𝛼 + 𝜑𝜑)
The first integral of a right member will become:
𝑡𝑡 2

� 𝜔𝜔𝜔𝜔(sin(𝜔𝜔𝜔𝜔) − sin(𝜃𝜃1 )) 𝑑𝑑𝑑𝑑

− 𝑘𝑘п ∙ 𝑉𝑉𝐵𝐵2

𝑡𝑡 1

cos 
(𝜑𝜑 )

∙ = 𝜔𝜔2 𝑟𝑟 ∙ cos(𝜔𝜔𝜔𝜔) − 𝑔𝑔 ∙

𝑑𝑑𝑑𝑑 2 𝛿𝛿
𝑑𝑑 2 𝜉𝜉вн 1

sin (𝛼𝛼 +𝜑𝜑 )

cos (𝜀𝜀−𝛼𝛼 −𝜑𝜑 )

For phases 𝜃𝜃1 , 𝜓𝜓1 reference is lack of the relative accelerations
of particles:

= −𝑟𝑟 ∙ cos(𝜃𝜃2 ) + 𝑟𝑟 ∙ cos(𝜃𝜃1 ) − 𝑡𝑡2 (𝑟𝑟𝑟𝑟) ∙ sin(𝜃𝜃1 )
+ 𝑡𝑡1 (𝑟𝑟𝑟𝑟) ∙ sin(𝜃𝜃1 )
= 𝑟𝑟 ∙ [(cos(𝜃𝜃1 ) − cos(𝜃𝜃2 ) − (𝜃𝜃2 − 𝜃𝜃1 ) ∙ sin
(𝜃𝜃1 )]

The second integral of a right member of the equation is
defined
𝑡𝑡 2 (𝜔𝜔𝜔𝜔
− 𝜃𝜃1 )
sin(𝛼𝛼 − 𝜑𝜑)
𝑘𝑘п ∙ 𝑉𝑉𝐵𝐵2
𝑔𝑔 ∙ �
∙(
+
)𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝜔𝜔
𝑔𝑔
cos(𝛼𝛼 + 𝜀𝜀 − 𝜑𝜑)
𝑡𝑡 1
(𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1 )2
sin(𝛼𝛼 − 𝜑𝜑)
𝑘𝑘п ∙ 𝑉𝑉𝐵𝐵2
∙�
+
�.
= 𝑔𝑔 ∙
2
𝑔𝑔
cos(𝜀𝜀 − 𝛼𝛼 + 𝜑𝜑)
Finally the equation will become:
𝜉𝜉вн = 𝜎𝜎 ∙ 𝑟𝑟 ∙ [cos(𝜃𝜃1 ) − cos(𝜃𝜃2 ) − (𝜃𝜃2 − 𝜃𝜃1 ) ∙ sin(𝜃𝜃1 ) − 1/2 ∙
𝜃𝜃2−𝜃𝜃12cos𝜃𝜃1
(2.1.12)
Similarly the size of shifts up for the right is defined intervals:
𝜉𝜉вв = 𝜎𝜎 ∙ 𝑟𝑟 ∙ [cos(𝜓𝜓1 ) − cos(𝜓𝜓2 ) − (𝜓𝜓2 − 𝜓𝜓1 ) ∙ sin(𝜓𝜓1 ) − 1/2 ∙
𝜓𝜓2−𝜓𝜓12cos𝜓𝜓1
(2.1.13)
Use of these equations probably only after preliminary
definition of phases of the end of shifts 𝜃𝜃2 and 𝜓𝜓2 .

Then differential equations of the relative movements will
become:
𝑑𝑑 2 𝜉𝜉вв 1

(2.1.6)

𝑔𝑔
𝑑𝑑 𝜉𝜉вв 1

Fig. 2.1.2. The scheme of forces operating on a material (the left
interval)
The differential equation of relative movement of a material
on a surface will become:
𝑑𝑑2 𝜉𝜉вн
= (𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ cos(𝛼𝛼) + 𝑢𝑢 ∙ sin(𝜀𝜀 − 𝛼𝛼) − 𝑃𝑃в ∙ sin(𝜀𝜀 − 𝛼𝛼))
𝑚𝑚 ∙
𝑑𝑑𝑑𝑑 2
sin(𝜑𝜑)
− 𝑢𝑢 ∙ cos(𝜀𝜀 − 𝛼𝛼) + 𝑃𝑃в ∙ cos(𝛼𝛼 + 𝜀𝜀)
∙
cos(𝜑𝜑)
− 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠.
After transformations, receive:
cos 
(𝜑𝜑 )

𝛿𝛿
𝑉𝑉𝐵𝐵2 )

𝑑𝑑 𝜉𝜉вн

(2.1.1)
In the left interval force of inertia is directed from right to left,
and the material seeks to be shifted down on a surface (to fig. 2.1.2).

𝑑𝑑 2 𝜉𝜉вн

∙ = 𝜔𝜔𝜔𝜔 ∙ (sin(𝜔𝜔𝜔𝜔) − sin(𝜔𝜔𝑡𝑡1 )) − 𝑔𝑔 ∙ (𝑡𝑡 − 𝑡𝑡1 ) ∙ (

Not to mix the moments of the beginning of shifts down (t1) –
вн and up (t1) – вв, usually enter concepts of phases of the
beginning of shifts down (𝜔𝜔𝑡𝑡1 )вн = 𝜃𝜃1 and up (𝜔𝜔𝑡𝑡1 )вв = 𝜓𝜓1
Taking into account these designations of the equation of the
relative speeds of particles can be provided to a look:

Fig. 2.1.1. The scheme of forces operating on a material (a right
interval)
Because the inertial force is directed in opposite to
acceleration the party, it in this interval is focused to the right and to
seek to shift a material up on a surface.
The differential equation of the relative movement of a
material on a surface, worked out with use of the principle of the
scientist (D' Alamber), will become:
𝑑𝑑2 𝜉𝜉вв
= 𝑢𝑢 ∙ cos(𝜀𝜀 − 𝛼𝛼) − 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ sin(𝛼𝛼) −
𝑚𝑚 ∙
𝑑𝑑𝑑𝑑 2
sin(𝜑𝜑)
−(−𝑢𝑢 ∙ sin(𝜀𝜀 − 𝛼𝛼) + 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ cos(𝛼𝛼) − 𝑃𝑃в ∙ sin(𝜀𝜀 − 𝛼𝛼))
+ 𝑃𝑃в
cos(𝜑𝜑)
∙ cos(𝜀𝜀 − 𝛼𝛼).
After transformations, receive:
cos 
(𝜑𝜑 )

+

The relative speed of particles when moving material up can
be defined similarly:

𝑑𝑑 𝜉𝜉вв 1

𝑑𝑑 2 𝜉𝜉вв

sin (𝛼𝛼 −𝜑𝜑 )

cos (𝜀𝜀−𝛼𝛼+𝜑𝜑 )

+ 𝑘𝑘п ∙ 𝑉𝑉𝐵𝐵,2 (2.1.3)

− 𝑘𝑘п ∙ 𝑉𝑉𝐵𝐵2 . (2.1.4)

For determination of speed of the relative movement we will
integrate differential equations (2.1.3) and (2.1.4).
To determine speed in any arbitrariest instant of t, the
integration needs to be conducted ranging from time of the
beginning of shifts of t1 to t.
Speed at shifts down will be equal:
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For the moments of the end of shifts the reference is equality
to zero the relative speeds of particles.
For the left-hand intervals we will have:

Table 2.1.1. Design values of average speed

sin(𝛼𝛼 − 𝜑𝜑)
𝑘𝑘п ∙ 𝑉𝑉𝐵𝐵2
𝑑𝑑 𝜉𝜉вн 1
𝜃𝜃2 − 𝜃𝜃1
∙ = 𝜔𝜔𝜔𝜔 ∙ ((sin(𝜃𝜃2 ) − sin(𝜃𝜃1 )) − 𝑔𝑔 ∙ �
�∙�
+
�=0
𝜎𝜎
cos(𝜀𝜀 − 𝛼𝛼 + 𝜑𝜑)
𝜔𝜔
𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑑𝑑

Так, как:

Vср, m/s

Ζвн, m

Ζвв, m

0

0,108489

0,001474

0,011818

1

0,126205

0,001454

0,014008

2

0,148078

0,001500

0,016641

3

0,172683

0,001599

0,019556

0

0,127568

0,001682

0,013333

1

0,144882

0,001653

0,015400

2

0,165428

0,001674

0,017798

3

0,188484

0,001737

0,020449

0

0,143695

0,001835

0,014441

1

0,160464

0,001793

0,016382

2

0,180144

0,001793

0,018611

3

0,201751

0,00182

0,021031

0

0,157718

0,001943

0,015271

1

0,174404

0,001895

0,01714

2

0,193547

0,001878

0,019247

3

0,214253

0,001879

0,021506

𝑔𝑔
sin(𝛼𝛼 − 𝜑𝜑)
𝑘𝑘п ∙ 𝑉𝑉𝐵𝐵2
cos(𝜃𝜃1 ) = 2 ∙ (
+
)
𝜔𝜔 𝑟𝑟 cos(𝜀𝜀 − 𝛼𝛼 + 𝜑𝜑)
𝑔𝑔

that:
sin(𝜃𝜃2 ) − 𝜃𝜃2 ∙ cos(𝜃𝜃1 ) = sin(𝜃𝜃1 ) − 𝜃𝜃1 ∙ cos(𝜃𝜃1 ) . (2.1.14)
For right intervals:
sin(𝜓𝜓2 ) − 𝜓𝜓2 ∙ cos(𝜓𝜓1 ) = sin(𝜓𝜓1 ) − 𝜓𝜓1 ∙ cos(𝜓𝜓1 ) (2.1.15)
The equations (2.2.14) and (2.2.15) are the transcendental,
their decision concerning phases 𝜃𝜃2 and 𝜓𝜓2 can be carried out
approximately, including with computer use.
Besides it should be noted that the equations (2.1.14) and
(2.2.15) are fair only in that case when the duty is steady from the
very beginning and in each fluctuation the design value of phases
remains.
However, between phases of the end of shifts down𝜃𝜃2 and the
beginnings of shifts up 𝜓𝜓1 , the end of shifts up 𝜓𝜓2 and the
movement beginnings down can be various ratios. At some of them
the duty will be steady, and at others, there is a violation of
frequency of shifts.
Condition of a steady mode is:
𝜃𝜃2 ≤ 𝜓𝜓1 and 𝜓𝜓2 ≤ 2𝜋𝜋 + 𝜃𝜃1 (2.1.16)
In this case material driving down comes to an end in a phase
𝜃𝜃2 , in an interval between 𝜃𝜃2 and 𝜓𝜓1 the lots is on a surface in a
condition of the relative rest. Then, beginning from 𝜓𝜓1 and to 𝜓𝜓2 ,
shift up then there comes the period of the relative rest between
phases𝜓𝜓2 and 2𝜋𝜋 + 𝜃𝜃1 .
If ratios (2.1.16) are broken (for example, a case when
𝜃𝜃2 > 𝜓𝜓1 ), the real value of a phase ψ _ 1 will differ from the
calculated.
Generally discrepancy of design and actual values of phases
can be not only at shifts down, but also when moving up.
If to continue overseeing by change of phases at the
subsequent fluctuations, it is possible to be convinced that there will
come a steady mode with rigorous repeatability of phases of the
beginning and the ends of shifts soon. But values of the limiting
phases:
(2.1.17)
𝜃𝜃2пред = 𝜓𝜓1пред , 𝜓𝜓2пред = 2 ∙ 𝜋𝜋 + 𝜃𝜃1пред
will not coincide with the initial estimated values calculated
on the equations (2.1.14) and (2.1.15).
For determination of sizes of shifts of particles up and down
on a surface on the equations (12) and (13) in this case it is
necessary to use their limiting values instead of values of initial
(calculated) phases.
Calculation of the limiting values of phases can be made
analytically or a method of a successive approximation.
Terminating formulas on which values of the limiting phases
can be calculated, represent the transcendental equations:
sin�𝜃𝜃2пред − 𝜒𝜒� − sin�𝜃𝜃2пред� = 𝜒𝜒 ∙ cos(𝜃𝜃0 ); (2.1.18)
𝜒𝜒 =

Vв, m/s

2𝜋𝜋 ∙cos 
(𝜓𝜓 0 )

(𝜓𝜓 0 )
cos (𝜃𝜃0 )−cos 

α0 ε0 𝜑𝜑10 𝜑𝜑20

ω, radian/s

0 30 35

45

51,28

0 30 35

45

53,38

0 30 35

45

55,47

0 30 35

45

57,56

2.2. Experimental research/ Экспериментальные исследования
Experiments by determination of traveling speed of a material
are made on a vibration pneumatic separator (Fig. 2.2.1).
Technological process of a vibration pneumatic separator is
carried out as follows. The grain mix from the bunker enters on a
surface of a zone of preliminary stratification 5 flow the 2nd
uniform layer which vibration and an airflow created by the fan 1
influences.
After redistribution of components the grain layer enters on a
site with a wall 8. As a result of interaction with it in a transverse
section of a layer there is an inclination. Components with the
smaller density, appeared on a layer surface, come down to a wall 7
and move along it. There is a material distribution between walls 7
and 8 flow 2. The divided components are removed by the receiver
3.

a

b
– seeds of the main culture;
– mild components;
– airflow
1 – the fan, 2 – дека, 3 – receivers of fractions, 4 – a rod, 5 – a
stratification zone, 6 – a transportation zone, 7, 8 – walls flow
Figure 2.2.1: a – flow diagram of VPS; b – the scheme flow

,

The experimental values of speeds at a longitude angle of an
inclination flow equal 0º are provided in table 2.2.1.

sin�𝜓𝜓2пред� − 𝜓𝜓2пред ∙ cos(𝜓𝜓0 ) = sin�𝜓𝜓1пред� − 𝜓𝜓1пред ∙ cos(𝜓𝜓0 ) .
(2.1.19)
The method of a successive approximation consists in
calculation of values of phases at each fluctuation until the
difference between previous and the subsequent value does not
become less than a size set by accuracy of the decision.
On input datas: surface slope angle to horizon - α=00; corner
of an orientation of fluctuations of - ε=300 sliding angles of a grain
material about a surface: 𝜑𝜑 1=350; 𝜑𝜑 2=450; crank radius r=0,0075м; coefficient of windage of seeds of wheat - kп=0,1м-1 on
formulas (2.1.11; 2.1.12; 2.1.13) determined average speeds - Vср.
the material, moving on a surfaces for various speeds of an airflow Vв , hich are given in table 2.2.1.

Table 2.2.1. - Average speeds of a grain material on деке a
vibropneumoseparator

Unit
load,
kg/(s·m
2

1,55
2,00
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Oscillati
on
frequenc
y flow,
minute-1
490
510

Average speeds of
a material (without
an airflow), m/s
The
The
calcula
experim
ted
ental
value
value
0,108
0,089
0,127
0,108

Average speeds of
a material (with an
airflow), m/s
The
The
calcula
experim
ted
ental
value
value
0,126
0,128
0,144
0,162

From table 3.1. follows that average speeds of movement of
the material, received in experiences, at the given unit loads, both at
airflow influence, and without it, are rather close to design values.

3. Concusion/Заключение
1. Pneumosorting tables (vibration pneumatic separator)
applied now have low specific duty, high specific power
consumption - 2,2... 3,1 kW of h/t, and use on technology of uniflow
cleaning conducts them to larger losses of seeds in a wastage. The
increase in unit loads at VPS with the trapezoid wild conducts to
violation of stability of separation and decrease in effectiveness of
division of a material.
2. On the basis of theoretical researches of process of driving
of a particle of small density in a layer of seeds and movements of
seeds on the fluctuating punched surface blown by a sloping airflow,
are calculated the speeds of an airflow promoting stratification of a
grain material and speed of a material on a surfaces flow, depending
on various factors. Researchers showed that with increase in speed
of a sloping airflow and an oscillation frequency flow, the average
speed of movement of seeds and consequently specific duty
increases also increases also.
3. By the pilot studies on a model exemplar of a vibration
pneumatic separator it is established that average speeds of
movement of the material, received in experiences, at the given
efficient loadings, both at airflow influence, and without it, are
rather close to design values.
4. Application of an improved version of a vibration
pneumatic separator for cleaning of elite seeds of grain crops allows,
in comparison with used, to raise a unit load more than twice, to
reduce specific power consumption by 30-50%, and at its use in the
product lines which are carrying out fractional technology of
cleaning, to reduce losses of seeds more than by 1,5 times.
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APPLICATION OF MICROWAVE ENERGY IN DIFFERENT TYPES OF
AGRICULTURE
ПРИМЕНЕНИЕ СВЧ ЭНЕРГИИ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Prof. phd. eng . Moskovskiy M.1, Prof. phd. eng . Pakhomov V.2 Faculty of Technologies and Equipment of Processing Agriculture Products
– Don State Technical University, Russia

Abstract: The main issues are considered in this topic. In this article discusses the using of microwave technology in various fields
agriculture production. We have presented the results of improving the quality of agricultural products using microwave processing
KEYWORDS: MICROWAVE ENERGY, TECHNOLOGY, EQUIPMENT, PROCESS, DRYING, DISINFECTING, MICRONIZATION,
GRAIN, ENERGY.

1. Introduction
The introduction in the agro-industrial complex of the new
low-power electro technologies, based on last researches of the
electrical effects in the last decades, is one of the most important
challenges of the new century.
Production of
high-nutrient
and quickly
cooked cereal
products,
improving
nutritional value
of feed grain

2. Preconditions and means for
resolving the problem
In first we should attention to such technologies that using
biophysical characteristics of the impact energy of the
electromagnetic field (EMF) ultra-high frequency (UHF) on
agricultural materials, which provides a significant reduction in
energy and receive high quality new products.
Table 1
Energy-saving technology of preparation and processing
of agricultural materials
Technologies
Sphere of
Benefits of
application
technology
Combined
Postharvest seed
Intensification of
drying of grains
and grain of
the moisture
and seeds with
agricultural crops
removal5,3-13,2%,
the use of
in order to further
reduction in micromicrowave
their long-term
defection due to
energy
storage and further
more grain “soft”
mode of drying on
2,6-6,2%, increase
properties in crop
seed for 5-6% ,
reduction in specific
energy consumption
for 29,4-32,3%
Pre-sowing
Improving sowing
Increase seed
stimulation and
properties crop
germination in 10disinfection of
seeds and theirs
12%, increase
the seeds
the
prolificness up to
decontamination
20-30%, reduction
from pathogens
in energy and
materials in 3-5
times
Improvement of
Heating of food
Improvement gluten
baking
grain and flour to
in the grain in 1.3
properties of
improve its baking
times, increasing the
bread and flour
properties
desiccant capacity
test at 5%, reduction
the degree of
dilution of the test at
10 EF, improvement
in overall
valoriparameter
estimation on the
19% increase in the
volume of grain

High-intensity
heating of cereal
and feed grains,
grain products for
improving their
nutritional
properties

yield by 37%.
Processing costs do
not exceed 7-10% of
the cost of raw
material.
Improve quality of
native starch to 50%
and higher,
increasing the
digestibility of grain
and grain products
by 30-40%,
simmering cereals
by 5-10 times,
reduction cost of
energy in the 1.5-1.8
times

We dedicated fragmentary different areas of applied
technologies.

3. Solution of this problem
Combined drying of grains and seeds, using microwave
energy.
Drying of grains and seeds in agriculture is one of the
most critical and complex energy-intensive operations. Improve the
efficiency of grain drying is possible, intensifying the internal mass
transfer. It can do by using the features of microwave energy.
Analytically and experimentally, found that
thermodynamic equilibrium between liquid and vapor, located
inside the material disturbed by the action of EMF UHF. In this
process overpressure formed at temperatures below the boiling
point of water. Under the impact of overpressure we see filtration
moisture transfer from the inner grains layers to the outer grains
layers,in the evaporation zone.
Filtration moisture transfer speed at high operating
parameters of the microwave treatment is 10-100 times high than
the speed of diffusive transfer in conventional convection drying.
Thus, the treatment on a material by microwave energy leads to an
intense transfer of moisture to the surface almost up to its secretion
in the liquid droplet condition.
In first stage, wet grain for drying is processed
convective method. This
accompanied by removal of surface
moisture. When the outer layers of the grain dewatered and
moisture supplied to the surface quickly enough inner layers of the,
the rate of convective drying begins to fall.
At this time, the grain treated with microwave energy of
electromagnetic field, which provides an intense transfers of
moisture from the inner layers to the outer layers of dehydrated in
the evaporation zone.
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After microwave treatment, moisture evaporation
proceed again with sufficiently high intensity convectively until
drying of the surface layers and falling drying speed.
This progression of convection and microwave treatment
repeated a number of times, until the grain moisture reaches
conditioned mode.
We have conducted a special studies of changes
biological and biochemical properties of grain and seeds in different
modes of its microwave processing.
These studies allowed defining rational process
parameters that providing reduce energy intensity and increasing
high quality.
The technological process of the combined grain drying
with using microwave energy has been implemented in two
installations of conveyor and silo-type through enhancements to
existing standard designs. As a source of microwave energy in the
dryer we used industrial sources of microwave energy "Khazar-2R"
with adjustable output power and operating frequency of microwave
EMF 2375 ± 50 MHz. Removal of moisture in a conveyor
installation was carried out by warm air, heated by electric heaters
system with regulation to 50 kW power.
We made comparative tests of the installation in condition
farm "Experimental" and other farms of Rostov region in
comparison with the known convective grain dryer of conveyor
typeT-685 (Germany) with the productivity - 0.98 - 1.12 t / h
providing the reduction of specific energy consumption up to 4200 4380 kJ or 29.4 - 32.3%.

moistened. When the microwave treatment we have a local heating
of the wetted surface of seeds due to its high dielectric properties
and loss of microorganisms found there. In this case, there are
simultaneous drying of seeds and electromagnetic activation their
preplant properties due to the influence of microwave energy on the
activity of amylolytic enzymes.
The preliminary laboratory evaluation of the germination,
as compared with the control and depending on the original, can be
increased by an average of 10-12%, the number of surviving plants
for harvesting more than a 15-20% increase yield to 20-30%.
This energy and materials in the proposed technology in
comparison with known can be reduced by 3-5 times.
Improving the baking properties of food grains.
The main condition for obtaining high-quality white bread
flour is the content of a large amount of gluten proteins of certain
physical properties. It was established experimentally that the
energy of the microwave electromagnetic fields affect on the
activity of amylolytic grain enzymes and crops seed. Activity of
this grain enzyme plays a role in the preparation of bakery products
it together with other factors (temperature, moisture, oxidizing
processes, etc.). With this we proposed combined method
moisture-heat processing of food grains using EMF microwave
energy to strengthen the gluten and improve other baking
properties.
In particular, it was observed increase strength level to
DCO -90-95 au because of the combined processing of wheat with
gluten- 24-26 %, and with DCO 105-120 ea. During preparation
flour from this grain and bread it was observed increase the
desiccant ability of pastry from 55.4 to 60.4%, reducing the degree
of dilution of the pastry from 50 to 40 EF and a general
improvement in the overall valorimetric assessment from 58 to
77%.
The volumetric yield of 100 grams of bread flour, baked
from processed grains increased from 575 cm ³ to 790 cm ³, while
the total score increased from 4 to 4.6 points
Thus, as a result of the combined treatment it was
obtained cereal product of higher quality and correspondingly
higher (25-40%) value. Energy costs and processing costs are thus
no more than 7-10% of the initial output value that provides high
economic effect.

Fig 1. General view of the conveyor system for combined
drying grain using microwave energy
Complex analysis of the tests results shows that, with
compared with the traditional convective drying process developed
by the combined drying process using microwave energy provides:
moisture removal intensification of 5.3 - 13.2% reduction in unit
energy consumption for 9,1-32,3 % decrease micro damage grain
due to a "soft" mode of drying by 2.6 - 6.2% increase crop seeds
characteristics of by 5-6%.
Pre-sowing seed stimulation and disinfection.
Nowadays problem of seeds quality is quite acute in
agriculture.
Chemical methods, like dressing of seeds before
sowing by peptides, are preferred in the system of protective
measures against pests and diseases. However, their systematic
application has led to the development of resistant species of pests
and diseases, environmental pollution, food and feedstuffs.
Researching characteristics of the impact by the EMF
microwave energy to crops seeds allowed developing a combined
process of the stimulation and disinfection.
It includes special
wetting the seeds surface by the special aqueous solution and
subsequent their microwave treatment. For the period of the rest
microorganisms commonly found in surface microcracks seeds
absorb a special solution, while only the surface of the seed is

4. Results and Discussion
The use of new combined technologies of the processing
of agricultural materials with using positive treatment effects of
microwave energy allows
to: significantly reduce the specific
energy consumption, to get better quality performance of products,
increase the shelf life and safety of products, obtain a qualitatively
new positive properties of the products.

5.Conclusion
The basis of effective use of microwave energy in these
processes is the principle of combined processing of agricultural
materials, according to which it used only in a limited range to
achieve the qualitatively new effects that are unattainable or
difficult to reach by other known methods.

6. Literature
1.
Moskovskiy M.N., Pakhomov V.I., Gulyaev A.A. Analysis
of the surface the straw litter processed microwave // International
Conference of Agricultural Engineering. GIGR-AgEng-2012: abstracts,
Valencia, Spain on July 8-12. - Valencia (Spain), 2012
http://www.cigr.ageng2012.org/images/fotosg/tabla_137_C0442.pdf

36

RESEARCH RESULTS OF ADDITIONAL TRANSPORT DEVICE FOR THE
ORDERLY PLACEMENT OF PRESSED BALES ON THE FIELD
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ
УПОРЯДОЧЕННОЙ УКЛАДКИ ПРЕССОВАННЫХ ТЮКОВ НА ПОЛЕ
The senior lecturer, Cand. Tech. Sci. Sokolov V.N., Prof. Dr. Tech. Sci. Glukharev V.A., The P.G.S. Kulagin D.V.
Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov, Saratov, Russia

An analysis the process of harvesting the field of large square bales of plant feed at different traffic pattern loading and transport units. We
propose a constructive-technological scheme of additional transport unit for an orderly stacking of bales on the field surface in neat rows
across the trajectory of the baler. The calculations of power requirement to drive the baler equipped with an additional transport unit. A
technique for determining the area of compacted surface of the field propulsion units for different schemes of traffic during harvesting bales.
Calculated the reduction in size of compacted surface of the field at harvest bales of flat series obtained from the use of additional transport
unit. The results of energy research and technological performance of his work.
KEYWORDS: PRESSED FEED, SQUARE BALES, LOADING BALES, TRANSPORTING BALES, ADDITIONAL TRANSPORT UNIT,
POWER, PERFORMANCE, SOIL COMPACTION, TRACTIVE RESISTANCE.

1. Введение

направляющим 5 до контактного датчика 7, который посылает
сигнал на разблокирование направляющих 5, после этого под
действием силы тяжести тюк попадает на выгрузной лоток 4, а
направляющие 5 под действием пружин 6 возвращаются в
исходное положение и фиксируются электрозамками 8.
Следующий тюк аналогично первому движется по
направляющим 5 до контактного датчика 7. В это время первый
тюк транспортируется на необходимое расстояние для
упорядоченной укладки (фиг. 3).

В настоящее время, благодаря современным возможностям
техники объемистые растительные корма эффективнее всего
заготавливать
прессованием
в
крупногабаритные
прямоугольные и рулонные тюки. Прессованные корма
обладают целым рядом преимуществ перед рассыпными,
однако существуют сложности, связанные с их погрузкой и
вывозкой из-за стохастического расположения тюков на поле.
Это приводит к задержке последующих полевых работ и
пагубному влиянию осадков на качество кормов.
Рассмотрев применяемые способы уборки тюков с поля
видно, что схема их погрузки вдоль траектории движения
пресс-подборщика
приводит
к
длительным
непроизводительным переездам погрузчика и транспортных
средств. Погрузка по кратчайшему пути (поперек траектории
движения
пресс-подборщика)
значительно
сокращает
непроизводительные переезды, но связана со сложным
маневрированием погрузчика и транспортных средств, и так же
не обеспечивает высокой производительности (фиг. 1).

Фигура 2. Дополнительное транспортное устройство: 1 –
самоустанавливающиеся колеса; 2 – сцепка; 3 – приемный
лоток; 4 – выгрузной лоток 5 – направляющие; 6 – возвратные
пружины; 7 – контактный датчик; 8 – электрозамок.
Применение данного транспортного устройства позволяет
укладывать тюки в ровные ряды поперек траектории движения
пресс-подборщика (фиг. 4) на расстоянии равном ширине
захвата машины для образования валка или сдваивать тюки в
несвязанные паковки на поле. Это значительно сократит
непроизводительные
переезды
погрузочно-транспортных
агрегатов, упростит схемы их движения и взаимодействия [2].
В случае если механизатор не производит принудительную
выгрузку тюка, второй тюк укладывается на первый, и они оба
выгружаются на поверхность поля, т.е. происходит
автоматическое сдваивание тюков (фиг. 5).

Фигура 1. Траектории движения погрузочно-транспортных
средств при уборке тюков

2. Решение рассматриваемой проблемы

С целью сокращения непроизводительных переездов и
повышения производительности агрегатов при заготовке
кормов разработано дополнительное транспортное устройство
для упорядоченной укладки крупногабаритных прямоугольных
тюков (фиг. 2) [1]. Устройство работает следующим образом.
После формирования в пресс-подборщике тюк движется по
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транспортное средство увеличивалась на 20…25% в сравнении
с традиционным способом уборки [3]. Техническая
характеристика опытного образца транспортного устройства
представлена в таблице 1.
Таблица 1– Техническая характеристика дополнительного
транспортного устройства
П о к а з а т е л ь
Тип устройства
Агрегатируется
(тяговый класс трактора)

Значение показателя
Прицепное
Трактора класса
2-3

Управление рабочими органами
электро-механическое
устройства
Количество
обслуживающег
о персонала, чел.

Фигура 3. Устройство для упорядоченной укладки тюков в
работе

Производительность укладки
тюков в час основного
времени, т:
Рабочая скорость, км/ч
Транспортная скорость, км/ч

Фигура 4. Укладка тюков в ровные ряды поперек траектории
движения пресс-подборщика

1

2,5-4,5
До 20
До 40

Габаритные размеры
транспортируемых тюков, мм:
- длина
- ширина
- высота

1000-2000
800-900
500-600

Количество одновременно
транспортируемых тюков, шт

1-2

Максимальная масса
транспортируемых тюков, кг
Время выгрузки тюка, с

400
Не более 2-3

Масса машины, кг:
- конструктивная
- эксплуатационная
Габаритные размеры
устройства, мм:
- длина
- ширина
- высота
Дорожный просвет, мм

300±30
700±30

3000
1350
1550
Не менее 300

При работе пресс-подборщика с дополнительным
транспортным устройством увеличивается нагрузка на крюке
трактора, а следовательно мощность на передвижение агрегата
и мощность для формирования тюков. Результаты
исследования рабочего режима движения агрегата по стерне
показаны графически (фиг. 6), а результаты влияния
дополнительного
транспортного
устройства
на
производительность погрузки тюков приведены на графике
(фиг. 7) [4].

Фигура 5. Автоматическая укладка сдвоенного тюка на поле

3. Результаты и дискуссия

С целью получения эксплуатационно-технологической и
энергетической оценки, а также уточнения некоторых
параметров дополнительного транспортного устройства
проводились
лабораторно-полевые
исследования.
Исследования проходили на заготовке тюков из соломы проса,
сформированных пресс-подборщиком CLAAS «Quadrant 1150».
Влажность верхнего слоя почвы составила 17,4%, микрорельеф
средневыраженный, высота стерни – 15,7 см [3]. В целом
опытное устройство для упорядоченной укладки тюков
устойчиво выполняло технологический процесс. При этом
производительность погрузчика при укладке тюков в
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Анализ графика (фиг. 8) позволяет сказать, что площадь
уплотненной поверхности поля при движении вдоль траектории
движения пресс-подборщика составит более 2000 м2 на 1 га, а
при движении поперек – более 1000 м2 на 1 га. Учитывая, что
расстояние между тюками может достигать 130 м, то реальная
площадь уплотненной поверхности поля может составить более
3000 м2.
При упорядоченной укладке тюков и движении погрузочнотранспортных агрегатов поперек хода пресс-подборщика по
организованным
траекториям
площадь
уплотненной
поверхности поля сократится на 43…76% и не превысит 1000
м2 на 1 га.

потребная мощность Р, кВт

98

94

90

без устройства

86

с устройством

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

площадь уплотненной поверхности
Ауп, м2

82
10

уклон местности, %

Фигура 6. Зависимость потребной мощности агрегата от
уклона местности

производитель ность погрузки Q, т/ч

Анализ полученных результатов показывает, что мощность
на перемещение транспортного устройства с полной загрузкой
от изменения уклона местности с 0 до 10% увеличивается на 0,7
кВт и составляет 0,6…1,2% от общей мощности на привод
агрегата, что не значительно отразится на его техникоэкономических показателях. Удельные энергозатраты процесса
упорядоченной укладки составляют от 24,41 до 27,86 кВт.ч/т, а
изменение уклона местности приводит к их увеличению на 14%
[3].
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Фигура 8. Зависимость площади уплотненной поверхности поля
от расстояния между тюками
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4. Заключение

12

Таким
образом,
наибольшая
производительность
погрузочно-транспрортных
работ
достигается
при
использовании дополнительного транспортного устройства для
упорядоченной укладки тюков в ровные ряды поперек
траектории движения пресс-подборщика, когда расстояние
между тюками составляет 10…13 м и увеличивается на
20…25% в сравнении с традиционным способом уборки. При
этом энергетические затраты агрегата вырастают не более чем
на 2%. Так же, при схеме уборки по организованным
траекториям будет значительно снижаться трудоемкость работ
операторов и водителей, и существенно сократится площадь
уплотненной поверхности поля, что в конечном итоге
положительно отразится на агроэкологических показателях и
урожайности полевых культур.
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Фигура 7. Зависимость производительности погрузки от
расстояния между тюками
Исследование влияния расстояния между тюками при
упорядоченной укладке на производительность погрузки
показало, что наибольшая производительность достигается при
расстоянии 10…13 м. При расстоянии между тюками менее 10
м сокращение производительности погрузки происходит за счет
совершения повторных маневров погрузчика, которые
выполняются в стесненных условиях на низких скоростях
движения, а при увеличении расстояния между тюками более
13 м требуется больше времени на переезд погрузчика к тюку,
что так же ведет к снижению производительности.
По данным Российских и зарубежных исследователей
большое удельное давление движителей колесных тракторов
оказывает вредное воздействие на почву. В результате
происходит уплотнение почвы, потеря гумусового слоя и
питательных элементов, эрозия, изменение физико-химических
и водно-физических свойств почвы, ведущие к снижению ее
эффективного и потенциального плодородия.
Площадь уплотненной поверхности при погрузке кормов с
поля во многом зависит от расстояния, которое преодолевают
погрузчик и транспортное средство для погрузки тюка.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ДЪЛБОЧИНАТА НА ПОЛАГАНЕ НА
БИОРАЗГРАДИМА ЛЕНТА СЪС СЕМЕНА
Христо Христов, Русенски университет „Ангел Кънчев”
Abstract: The article analyzes the work of the section laying biodegradable tape embedded with seeds in it and studied the
deviation from the specified depth of laying the tape depending on the forward speed of the unit and different depths of sowing
method of measuring the depth and statistical methods the processing of data obtained from experiments
.

Увод

Традиционните сеялки за точна сеитба са сложни по
конструкция машини снабдени със сеещи секции, всяка от
които има кутия за семена, сеещ апарат, браздири или
ботуши, заривачи и притъпкващи органи. Използваните в
тези сеялки сеещи апарати са обикновенно пневматичен или
механичен тип, като първите са във варианти с вакуум или
налягане, те намират по-широко приложение в практиката.
Реализирането на заложения генетичен потенциал в семената
на засяваната култура до голяма степен зависи от качеството
на работа на сеялката. Най – общо за качеството на работа на
дадена сеялка може да се съди по размера на т. нар.
необратими загуби от продукция. Тези загуби са резултат от
пропуски в засяването, травмиране на семената и
неустойчиви технологични регулировки на машината.
Споменатите причини са резултат от заложените
конструктивни и технологични принципи в традиционните
сеялки от този тип.
С предлаганата машина за полагане на биоразградима
лента с фиксирани в нея семена се представят конструктивни и технологични решения, които свеждат до минимум
необратимите загуби[7].
Машината е подходяща за засяване на малки площи с
различни култури, за които се изисква прилагането
пунктиран (точен) начин на засяване на семената им.
Целта на изследването е чрез провеждане на активен
експеримент да се установи отклонението на засятите семена
от зададена дълбочина, отговаря ли на допустимите по
агротехнически изисквания.

Всяка секция е с минимална широчина, което позволява
регулиране на междуредовото разстояние в много големи
граници, правещо я универсална по отношение на засяваните
култури.

Фиг. 1. Опитна уредба за полагане на биоразградима лента.
1.Рама, 2. Барабан с лента, 3. Рама на притъпкващото
колело,
4. Притъпкващо колело, 5. Биоразградима лента, 6. Водещи
ролки, 7. Основна ролка, 8. Браздообразуващ орган, 9.
Стълбец, 10. Паралелограмен механизъм, 11. Навеска

Решение на проучвания проблем

За полагане на биоразградима лента с вградени в нея
семена се използва представената на фиг.1 опитна уредба,
състояща се от шарнирен четиризвенник 10, едно от звената
е закрепено към греда 1 носена от навеска 11 на трактора,
към другото звено е закрепен работен орган 8 и притъпкващо
колело 4.
Работният (браздообразуващ) орган е подобен на
култиваторна стреловидна лапа, в един от вариантите,
закрепена на стълбец с П – образно сечение 9. В стълбеца са
разположени ролки 6 със специален профил, ролките са
монтирани така, че да водят лентата в стълбеца, а в средата
на ролките е вдлъбнат пояс, с цел при преминаването на
лентата в местата където са семената да се компенсира
издутината на лентата. На рамата е монтирана стойка върху
която се поставя барабан 2 с лента, а в друг вариант лентата
е положена в кутия зигзагообразно, Притъпкващото колело е
с възможност за преместване по вертикалата, за задаване на
различни дълбочини на полагане на лентата. Между
браздообразувателят и притъпкващото колело се поставят
заривачи, когато се полагат по-широки размери лента, с цел
да се засипе лентата с достатъчно количество почва.
Конкретните опити са проведени с лента с ширина 50
mm, но има възможност да се изработва лента с ширини 100
и 150 mm.
Предвидено е устроиство сигнализиращо при свършване
или скъсване на лентата.[6]

За да бъде извършен контрол на отклонението от зададената
дълбочина на сеитба се използва специално конструирано
устройство за измерването й.
Устройството представлява: рама с 3 опорни точки;
вертикално разположен плъзгач, даващ възможност да се измерва
дълбочината на различни точки в напречно направление;
прозорче с показалец за отчитане на показанията; опипвач със
скала, разграфена в милиметри и петá, допираща се в почвата и
след това в лентата, разликата от двете показания дава
действителната дълбочина на полагане на лентата; опипвачът е
снабден със стопорно устройство, даващо възможност за
застопоряването му във всяко едно положение.

Методи и материали

Основни изисквания към работата на класическите сеялки са
свързани с поддържането на устойчива сеитбена норма, с
равномерното разпределяне на семената в напречна и надлъжна
посока, със засяването на семената на еднаква дълбочина и с
минимална степен на травмиране на семената [1].
Заложеният принцип на работа на представената сеялка,
предопределя от тези изисквания да бъде изследвано
равномерното засяване на семената по дълбочина, тъй като
останалите не зависят от работата на сеялката, а се изпълняват
предварително при подготовката на биоразградимата лента [2].
Изследването е проведено с описаната по-горе опитна уредба
в лабораторни условия. Полаганата в почвата биоразградима
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лента е с подредени в нея на разстояние 0,2m семена от
хибридна царевица. Задачата, която е изпълнена за постигане
на целта е свързана с проверка на хипотези, съпоставящи
получените отклонения с допустимите [1].
Механизмът на измерване е следния: след като е минала
секцията и е положила лентата, поставяме устройството в
положение рамата да бъде перпендикулярна на посоката на
движение на секцията, освобождаваме опипвачът да слезе до
нивото на почвата и записваме показанието по скалата,
повдигаме опипвачът, застопоряваме го в положение
произволно далече от нивото на почвата и внимателно
премахваме слоят почва намиращ се над лентата и отново
освобождаваме опипвачът да се допре до лентата, отчитаме
отново показанието и разликата от двете показания ни дава
действителната дълбочина на полагане на лентата. Това
повтаряме през всеки 20 cm и записваме показанията, които
ще ни дадат представа за равномерноста на полагане на
лентата.
При провеждане на експеримента са използвани
статис-тическите методи за изследване на земеделска
техника [3, 4, 5].
На фиг.2 е илюстрирана методиката на отчитане
на дълбочината на засяване на семената.

проверка на дисперсията на нормално разпределена случайна
величина.
Проверката на тази хипотеза е свързана с разглеждането на
случай, при който критичната област на разсейване е двустранно
ограничена. В този случай нулевата хипотеза, която трябва да се
провери има вида:
(1)
H 0 : σ 2 [ y ] = σ 02 ,
е предварително зададена константа и представлява

където σ
дисперсията, определена от допустимите отклонения
дълбочината на засяване.
σ 2 - дисперсията получена в конкретния опит.
2
0

Алтернативната хипотеза на израз (1) ще има вида:
(2)
H 1 : σ 2 [ y ] ≠ σ 02
Нулевата хипотеза се проверява с помощта на критерия
хи-квадрат ( χ 2 ), който се определя от израза:

χ2 =

(n − 1).s 2 ,

където s 2 и n са съответно коригираната дисперсия и обемът на
извадката.
Приемането или отхвърлянето на нулевата хипотеза
зависи от изпълнението на условието:
(4)
χ2
≥ χ2 ≥ χ2 ,
α

където χ 2

α

(1− );k
2

Тя представлява разлика на два процеса: профилът
на дъно на браздата a(t ) и профилът на повърхността на
полето h(t ) . Двата профила се измерват спрямо условна
линия на отчитане, т.е. - a з (t ) = a(t ) − h(t ) . Тази методика
показва, че равномерността на засяване на семената зависи
от дисперсията на h(t ) и на a(t ) , но провеждането на
лабораторни опити дава основание първата от тях да се
приеме за постоянна ( σ h2(t ) = const ), а минималната стойност

на втората означава минимално разсейване от дълбочината
на засяване [4].
След проведено предпланиране на експеримента за
управляеми фактори на обекта (секцията) са приети
скоростта на движение на секцията - Vм , km/h и дълбочината
на засяване на семената –а, cm, а също така е определен и
обемът на извадките в отделните опити. Нивата на вариране
на факторите са подбрани съобразно агротехническите
изисквания, отнасящи се до вида на засяваната култура и
препоръчителните скорости за класическите сеялки, с които
тя се засява. Обемът на извадката е обоснован от
относителната грешка за оценката y (средноаритметична
стойност на дълбочината на засяване), за която се допуска да
е в границите 5 ÷ 10% [3].
За оценяване на отклоненията в дълбочината на засяване
на
семената,
като
критерий
е
използвано
средноквадратичното отклонение, респективно дисперсията
на дълбочината на засяване, получени във всеки от опитите.
Малките стойности на този критерий означават малко
отклонение от средната стойност на наблюдавания
параметър (дълбочина на засяване на семената).
Използването на този критерий за оценяване работата на
секцията, прави подходящо използването на хипотезата за

(3)

σ 02

(1− );k
2

Фиг.2. Определяне дълбочината на засяване

от

и χ2
α
2

α

2

;k

са критични стойности на критерия при

α

;k

равнище на значимост и k = n − 1 степени на свобода. Вземат се
от таблици [3].
Отхвърлянето на хипотезата (1) означава приемане на
алтернативната (2), от което следва, че опитните отклонения в
дълбочината се различават от допустимите. В случай, че опитната
дисперсия е по-малка от зададената по изисквания, следва това
различие да се приеме , като положителен резултат от работата на
сеещата секция.

Резултати и дискусии

Натуралните стойности на управляемите фактори на
експеримента, както и получените резултати от тях са посочени в
таблица 1. Представените точкови оценки на средната дълбочина
на засяване и дисперсията са получени при 25 измервания за
всеки от опитите. При такъв обем на извадката допустимата
относителна грешка е по-малка от 5%. Във всяко от измерванията
дълбочината на засяване на семената ( y ) е отчитана по метода на
условната линия.
Таблица 1. Опитни резултати
Нива на факторите Точкови оценки
№ на
y,
а,
Vм,
σ2,
опита
km/h
cm
cm
cm2
1
8
7
7,084 0,979733
2
8
3
3,704
0,3334
3
4
7
7,132 0,647267
4
4
3
3,956 0,199567
Еталонната дисперсия необходима за проверката на
хипотеза (1) има стойност единица ( σ 02 = 1 ), което е резултат от
изискването, отклонението на засятите семена да е в интервала
± 1cm от зададената дълбочина. Извършената проверка на
нулевата хипотеза (1) показва, че в първия опит изчисленият χ 2 се
получава 23,5; във втория опит – 4,8; в третият опит – 15,5; а в
последния опит е 8,001. Критичните стойности за този критерии
при равнище на значимост α = 0,05 и степени на свобода k = 24
са: χ 02.025, 24 = 40,53 и χ 02.975, 24 = 11,99 . От представените стойности
се вижда, че условието (4) не е изпълнено за всеки от опитите,
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поради което нулевата хипотеза се отхвърля и следва да се
приеме алтернативната (2). Посочените в табл. 1 стойности
на σ 2 и приемането на алтернативната хипотеза показват,
че разполагането на семената по дълбочина от сеещата
секция е равномерно и удовлетворява напълно изискванията
за този показател.
От резултатите в табл.1 се вижда, че по-голямо
разсейване от дълбочината има при голямата дълбочина,
като с повишаване на скоростта, то нараства. Същата
промяна по отношение на скоростта се наблюдава и при
малката дълбочина на засяване. Това нарастване на
дисперсията може да се обясни с по-големите колебания в
динамичните натоварвания на сеещата секция при
повишените скорости.
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TECHNOLOGICAL AND TECHNICAL SOLUTIONS OF THE PROBLEM OF
VARIABLE RATE APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS IN CONDITIONS OF
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Abstract: Article presents theoretical and practical grounds of technological and technical solutions of a problem of variable rate
subsurface application of mineral fertilizers in the conditions of Northern Kazakhstan. Research results are implemented in pre-production
models, validated in laboratory and field conditions. Variable rate application of mineral fertilizers, taking into account key parameters of
soil fertility will allow raising of recoupment of phosphoric fertilizers to 18,5 kg of grain for 1 kg of active substance of fertilizers, with a
standard recoupment being 8-10 kg, saving 25-30% of mineral fertilizers. Annual economic benefit of implementation of the developed
machines system makes more than 25 thousand USD.
Keywords: FERTILIZER, SUBSURFACE APPLICATION, VARIABLE RATE
known, the effect (KZT 1/hectare) of fertilizer application, taking
into account expenses for application, costs of an productivity
increase and expenses for its transportation, is represented as:
(2) E = (А-Т) [a0+a1D+a2D2 (1+1/104V2ap)]-Cap-Cf, ,
where A is the price of a unit of product, KZT/t; Т- expenses for
transportation of a unit of product, KZT/t; Cap- expenses for
application of physical mass of fertilizers, KZT/hectare; Cf- cost of
mineral fertilizers, KZT/hectare.
Assume in (2) condition of minimal non-uniformity of
fertilizer application
(3) ϕ Vap = 0 ,

1. Introduction
Efficiency of mineral fertilizers application substantially
decreases due to insufficient uniformity of their distribution on the
area, caused not only by constructive and technological
imperfections of fertilizer machines, but also by the method of
application of an average dose of fertilizers through the field
disregarding variability of parameters of their initial distribution in
different field sites. Solution of this problem requires development
of a new technology and creation of automated means for variable
rate application of mineral fertilizers within the system of precision
agriculture, ensuring preservation of soil fertility and productivity
increase at high efficiency and recoupment of fertilizers, which is
the major scientific and technical problem demanding solution in the
shortest terms [1].

( )

Then optimum indicators of quality of fertilizer application
across the field can be found as a result of maximization of effect,
for that the conditional maximum of function (2) is defined, i.e.
(4) max E at ϕ Vap = 0 .

( )

2. Theoretical grounds

3. Algorithm of optimization of quality indicators

Considering average productivity Y as function of random
argument, irrespective of the distribution pattern of fertilizers across
the field, and taking into account that responsiveness function of the
given agricultural crop to fertilizers and density of their distribution
across the field are known, we receive [2]:
(1)

Search for a conditional maximum can be reduced to finding
usual maxima of Lagrangian function L = E + λ∙φ. Necessary
conditions of an extremum:
(5) ϕ (V )= 0;
ap

У =М [У ( D) ] =а0 + а1 D + a2 (σ D2 + D 2 ) =
=a0 + a1 D + a2 D 2 1/ 104 Vap2 + 1

∂E
∂ϕ
+λ
= 0
∂Vap
∂Vap

Found as a result of solution of this problem value of variation
factor of fertilizers application V*ap will be optimum for the given
technology of mineral fertilizers application.
Knowing Vap* enables new approaches to the problem of control
and quality management of fertilizers application technological
process and formulation of requirements to perspective technical
means for mineral fertilizers application.
For the synthesis of mineral fertilizer application control system,
technological process of subsurface application by cultivators with
fertilizers, according to Fig. 1 is presented as a number of
consistently proceeding operations: movement of the machine
across the field (Dm), supply of fertilizer devices (P), dispensing of
fertilizers (D), transportation of fertilizers through fertilizer hoses to
working parts (T), subsurface distribution of fertilizers (R).

Where σD - standard deviation of random variable D, D̅ - expected
value of random variable D, а0, а1, а2 - empirical factors
characterizing function of responsiveness of the given culture to
fertilizers; Vap - variation factor of a dose of fertilizer application.
Analysis of (1) shows that for finding average productivity at
square-law dependence of productivity on a dose of fertilizers there
is no necessity to establish the pattern of distribution of fertilizers
across the field, it is enough to know application dose D and it
standard deviation σD. Values D and σD can be defined through
mathematical treatment of agro technical estimation of machines
data.
From (1) it also follows that increasing non-uniformity of
fertilizers application in soil leads to considerable decrease in
responsiveness of plants to fertilizers. Existing technologies and
machines for subsurface application of mineral fertilizers cannot
provide quality performance of technological process. One of the
reasons for this is an insufficient level of scrutiny of interaction
process of mineral fertilizers with working parts of machines.
Quality of performance of technological process of mineral
fertilizers application (Vap) can be estimated using efficiency
indicators. Quality of fertilizers application can be used as an
efficiency indicator for the considered process provided that
expenses do not exceed the set limit. Assuming that responsiveness
function of a particular agricultural crop to mineral fertilizer is

1
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Tenge – Kazakhstan currency (1 EUR ≈ 200 KZT)

ZQ (t)

ZH (t)

ZL (t)
q=f(t)

UQ (t)

Dm

QH (t)

P

Qi=f(t)

D

Qд(t)

T

qi=f(t)

Vi=f(t)

R

Ll=f(t)
VL=f(t)
Fig. 1 Model of technological process of subsurface fertilizer application by a cultivator with fertilizer

a)

c)

b)
Fig. 2 Cultivators with fertilizers
a) Based on mulcher seeder; b) With central seeding system; c) Chisel fertilizer

Determining actions in the process of subsurface application of
mineral fertilizers are: supply of fertilizers to fertilizer device UQ (t),
required dose of fertilizers qi (t) and width of application line Ll.
Output streams Qi (t) are influenced by disturbing actions ZQ (t),
ZH (t) and ZL (t), including physical and mechanical properties of
fertilizers, unevenness of a surface of a field, technical and
technological characteristics of fertilizer machines.
Target parameters are the following functions: q(t) - dose of
fertilizers applied, Vi(t) - non-uniformity of seeding between devices
and instability of seeding, Ll(t) - working width application line, VL
(t) - non-uniformity of fertilizer distribution within the width of
application line.
The task of management of subsurface application of mineral
fertilizers process lies in changing the dose of fertilizer application
q(t) with regard to demand of the given elementary field site for a
kind and dose of fertilizer. Proceeding from it, the function chart of
technological process automatic control is presented as a control
system over executive mechanisms of application dose changing.
Cultivators with fertilizers have been developed for field testing
of variable rate subsurface application of mineral fertilizers and
technical solutions for its realisation [3, 4], Fig. 2.
To obtain information on spatial variability of fertility
parameters of an experimental field soil samples were taken and
analyzed. Results of agrochemical analysis testify to presence of
considerable non-uniformity of nutritious elements distribution in
experimental field.
Subsurface variable rate application of starting and major doses
of fertilizers is carried out with regard to nutritious elements content;
transitive characteristics and quality of technological process
performance are defined.

3-3,5 seconds, reduce of non-uniformity of application within
application width by 20-22 % in comparison with feed and fertilizer
seeder with centralized seeding «BARS-1000», raising width of
application line by 30-35 %;
- Chisel fertilizer provides soil processing on depth 32...35
cm and application of fertilizers with width of an inclined tape
25...29 cm, with non-uniformity of fertilizer distribution within its
width of 7,8-22,7 %.
Results of the technical and economic analysis have shown that
variable rate application of mineral fertilizers with regard to initial
non-uniformity of nutrients distribution in soil will allow raising
recoupment of phosphoric fertilizers to 18,5 kg of grain on 1 kg of
active substance of fertilizer, with standard recoupment being 8-10
kg, and save up to 25-30 % of mineral fertilizers, and consequently
decrease agrochemical pressure on environment. Annual economic
benefit of implementation of the developed means for variable rate
subsurface application of mineral fertilizers makes more than 25000
USD.
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4. Conclusions
Laboratory and field tests have shown that:
- Cultivator with fertilizer based on SZS-2,0 seeder allows
differentiation of application dose from 12 to 408 kg/hectare and
increase of application width of mineral fertilizers by more than 3
times, and depth up to 8 cm in comparison with base machine;
- Cultivator with fertilizer with CSS allows differentiation of
application dose from 50 to 450 kg/hectare with a transition period
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Аbstract: The paper proposed the construction of the opener, which provides an even distribution of granular fertilizer in the soil. The
purpose of the study - the rationale cone-shaped distributor opener. The task of research - research of laws expiration pellet fertilizer on a
truncated cone. To justify the cone-shaped distributor opener projection transformation methods used in descriptive geometry. The studies
found that for uniform pellets expiry of fertilizers and other bulk materials on the surface of the cone-valve pilot opener transverse to the
forward speed, do the elliptical section of the latter. For this cutting plane must be perpendicular to the forward velocity, and cross all the
generators of the cone angle between it and the central axis of the latter, than π/2.
Keywords: OPENER, CONE-DISTRIBUTOR COULTER, MINERAL FERTILIZERS, FERTILITY OF SOIL, PRODUCTIVITY OF
GRAIN CROPS
For realization of the put forward hypothesis the new design of
coulter is developed for the intrasoil application of fertilizers,
consisting of a tine-fertilizer delivery tube 1, to which the sweep 2,
Fig. 2 is attached. In a tine-fertilizer delivery tube 1 it is placed
screw 3 in which basis the cone-scatterer 4 is strengthened.

1. Introduction
For restoration and increase of fertility of soil, hence,
productivity of grain crops, combination of preseeding processing of
soil or crops with intrasoil entering of the basic or starting dose of
mineral fertilizers is required. Top dressing thus isn't required, nonpolluting process is provided, ability of grain crops to resist to a
drought amplifies. It is established that water consumption of plants
on a unit of production at local entering decreases on 10-15 % [1].
Therefore such technology represents itself as the important factor
of stabilization of grain production in regions with often repeating
droughts.
However wide introduction of technology of intrasoil entering
of the basic dose of mineral fertilizers restrains in the absence of the
working tools providing their uniform distribution in soil [2, 3].
The research objective is to present a substantiation of the
form of a cone-distributor coulter, providing uniform distribution of
granules of mineral fertilizers in soil.
A research problem: research of laws the expiration of
granules of fertilizers on the truncated cone.
2. Objectives and methods of research
If to use the technical decision [4], consisting that at truncation
cone surfaces in cross-section to movement directions, in parallel to
forming a cone, the bottom sawn-off shotgun of the scatterer has the
parabola form, and in the plan – an oval (in this case traces of a
material 11-21, 21-31, 31-41 can be equal, Fig. 1) it is possible to
provide uniform distribution of granules of fertilizers on width
сошника.

Fig.2 Tine-fertilizer delivery tube for tape application of fertilizers
Fertilizer, passing through screw gets the form of the hollow
cylinder. A necessary condition of reception of stream of granules of
fertilizers in regular intervals flowing down from a cone is their hit
in the form of the hollow cylinder on the top part of the truncated
cone. For this purpose the target end of a rack of tine-fertilizer
delivery tube should come to an end in a kind of guider. Its
appointment to direct the twirled stream on a cone-distributor.

Fig. 1 Cone scatterer, the top view
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and δ3 though on a fertilizer cone-scatterer have been submitted by
equal angular intervals δ0.
The problem consists in that: not equal intervals δi between
traces of seeding of particles of fertilizer to make equal. For this
purpose diameter of the basis of cone-scatterer D we will divide into
six parts with equal intervals. Through the received points 1, 2, … 7
it is reducible design traces of seeding of particles of fertilizer. For
difference they are spent by shaped lines. We will define points of
intersection of the received traces of seeding with corresponding
generatrix on a profile projection:

Thus it should change the accelerated -twirled movement of
particles in stationary with a direction of speed in a vertical plane.
Cone-distributor appointment consists in uniform distribution of
fertilizers in a cross-section direction under sweep spaces.

3. Results of research and their analysis
In fig. 3 the cone-scatterer with apex S and generatrix
(elements) S-1, S-2, …, S-12 is represented. In drawing three
projections – face-to-face, horizontal and profile are presented. If a
direction of forward speed to accept on an axis Ox on a profile
projection the cone-scatterer S ′′′ − 7 ′′′ − 1′′′ - moves on us, on the
spectator. Fertilizer particles flowing down on a cone surface to
points 1′′′, 2′′′,..., 6′′′, 7 ′′′. Traces of seeding fertilizer in drawing get

=
∩ S ′′′1′′′ L1′′′;
Tr.1
=
Tr
.2 ∩ S ′′′2′′′ L2′′′;
(1)
∩ S ′′′3′′′ L3′′′;
Tr.3=
Tr.4 ∩ S ′′′4′′′ =
L4′′′;

to points are shown by dash-dot lines. Apparently from drawing, an
interval between seeding traces aren't identical, have the sizes δ1, δ2

Fig. 3 To a substantiation of the form of a cone-distributor
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∩ S ′′′5′′′ L5′′′;
Tr.5=
∩ S ′′′65 L6′′′;
Tr.6=
∩ S ′′′76 L7′′′.
Tr.7=

Let us project all points of curve lʹ onto a plane π, perpendicular
to the axis i (of the cone). For example the point M is projected into
a point М π .

Having connected the received points by smooth lines we will
receive a profile projection of an unknown curve L1′′′, L2′′′, ..., L7′′′,
which can provide uniform in a cross-section direction z, the
expiration of particles of fertilizer on a cone-scatterer surface.
However it is not known its kind and how it is possible to receive it.
For definition of a kind and a way of reception required

The set cone is a circular, hence on a plane π will turn out a
circle l with radius a. Its size is equal to cone radius in a plane π.

curve we project points L1′′,′ L2′′′,..., and also a point L4′′′, being at
curve vertex on corresponding generatrix face-to-face projections.
Apparently from drawing, L1′′ remains in a point 1ʹʹ. On the back

side of the cone with it

L7′′

coincides. Other points are defined on

crossings of the intersection line (Il) with the corresponding
generatrix:

′′′ ′′ ′′ L2′′;
(2) Il. L2 ∩ S 2 =
Il. L3′′′∩ S ′′3′′ =
L3′′.

Having connected points

L1′′ − L2′′ − L3′′ we will receive a

straight line. Doesn't demand proofs that this straight line is face-toface trace of an face-to-face-projecting plane on which the required
curve is located. Further we will define:

f γ ∩ S ′′4′′ = L4′′ .
Return displaying gives a point at vertex of the required curve:

Il. L4′′ ∩ S ′′′4′′′ =
L4′′′.
Cone surface is symmetric about the central axis. Therefore,
points L10
′′ , L11′′ and L12′′ are defined under the symmetry rules.
Horizontal projections of points of a required line are defined by
displaying found face-to-face projections on corresponding
generatrix on a horizontal plane of the projection:

Fig. 4 To a substantiation of the form of a cone-distributor

Il. L2′′ ∩ S ′2′ =
L2′ ;
(3)
′′
′
′
Il. L3 ∩ S 3 =
L3′.

Through the center of circle l we will spend coordinate axes Oy
on the plane γ and Ox – perpendicular to it. Point coordinates on
these axes are equal:

...................................

However the received projection doesn't give full representation
about character of a curve as it consists of two branches, and its each
branch is presented not in a full kind.
For definition of a natural kind of a required curve we will use
methods of transformation of a projection of descriptive geometry,
in particular the method of replacement of a plane of a projection.
For this purpose a plane π 1 of initial system it is replaceable on a
plane

(5) x = OMx;

y = MMx.

Accept designations:
v acute angle between planes

π 4 of new system. And, the replacing plane should be parallel

to a plane γ , as a required curve situated on it:
(4)

(L1 ,− L2 ,−...)

π2
π1

π2
(L14 ,− L24 − ...) π 4
π4

(6)

Proceeding from position about that coordinates in the replacing
plane should be equal to coordinates in the replaced plane, we will
define points L14 , L24 , L34 and L44 . The required figure is symmetric
concerning the generatrix

γ

and

π;

w – angle between radius of the circle l ( а = ОМ π ) and
axis Ox;
Мх – projection of point M onto axis Ox. We will define
coordinates of a point of M through angular parameter w.
From a triangle ОМ х М π :

ОМ х
= cos w;
ОМ π

OM x= a ⋅ cos w.

From a triangle М х ММ π :

S ′4′ . Therefore points L54 , L64 also are

(7)

defined under the symmetry law.
Having connected smooth lines the received points it is possible
to notice that the required curve is half of the ellipse which big axis
is equal b = L14 − L74 , and a small axis - a = 2 L44 − S 4 .

М хМπ
= cos v;
М хМ

М хМ =

М хМπ
.
cos v

From a triangle М х ОМ π :

For acknowledgement of the received conclusion we will
consider a cone with apex S and axis i. Some plane γ crosses all its
generatrix, but it is not perpendicularly to the axis i. Thus:

(8)

М хМπ
= sin w;
ОМ π

М х М π = a ⋅ sin w.

We will substitute (8) in (7):

γ ∩ α = l,

(9) М М = а ⋅ sin w .
х

some curve turns out (Fig. 4).

cos v

In (9) we accept a designation.

47

(10)

а
= b;
cos v

M x M = b ⋅ sin w .

From (6) and (10) taking into account (5) we will receive:
(11)

х= a ⋅ cos w;
y= b ⋅ sin w.

We have received the parametrical equations of an ellipse.
Hence, the line is lʹ an ellipse, as it was necessary to prove. The
small axis of an ellipse is equal to a, the big axis – to b and it is
extended in a direction of an axis Oy.

4. Conclusions and advices to manufacturers
For reception of the uniform expiration of granules of mineral
fertilizers and other loose materials on a surface of a conedistributor experimental coulter in a cross-section direction to
forward speed, it is necessary to execute elliptic section of the cone
surface. For this purpose a secant plane should be directed
perpendicularly forward speed, and cross a cone surface at an angle
between it and the cone axis, distinct from π/2.
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METHOD OF DEFINITION OF OPTIMUM PARAMETERS OF A TRACTOR FOR
COMPLEX OF TECHNOLOGICAL OPERATIONS IN AGRICULTURE
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТРАКТОРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОМПЛЕСА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Prof. Dr. Eng. Khafizov K.A.
Kazan State Agrarian University, Kazan, Tatarstan, Russia
Annotation: This article offers the new procedure of a general-purpose tractor mass and power calculation which is oriented on
performance of certain kinds technological operations (sowing, plowing). Optimality criterions are total energy expenses considering yield
energy which was lost because of wrong chosen tractor parameters. By multiple parameter optimization of a tractor parameters and the unit
it is found out that there are optimum values of a tractor weight and power during the sowing and plowing, which do not coincide on size
and remain stable at considerable change of environmental factors (properties of soil, parameters of field). Weight and power of a multipurpose tractor providing the minimum total energy expenses during the complex of operations were indicated.
Keywords: tractor parameters; weight; capacity; optimization; mathematical model of the unit; total power expenses; energy of the lost crop.

1.

Введение

Основными параметрами трактора, которые закладываются
при его проектировании, являются масса трактора и мощность
двигателя. В тракторостроении Российской федерации эти
параметры выбираются исходя из типажа тракторов. Типаж
тракторов включает в себя 10 классов, а показателем класса
является номинальное тяговое усилие, развиваемое трактором.
Изменение массы трактора приводит к его переходу на другой
тяговый класс, поэтому масса трактора внутри класса имеет
ограниченные пределы изменения. При конструировании трактора
выбирают класс трактора по его тяге, затем массу в пределах этого
класса. Мощность двигателя подбирается исходя из требования по
обеспечению необходимых скоростей перемещения на рабочих
режимах.
В связи с тем, что на одной и той же технологической
операции используются трактора различных тяговых классов,
возникает вопрос - Какие трактора эффективнее на тех или иных
операциях и на комплексе операций? Для решения проблемы
необходимо ориентироваться на объективный, комплексный
критерий оптимизации – суммарные энергетические затраты.
На энергетическую эффективность трактора основное
влияние оказывают мощность его двигателя, определяющая
производительность машинно-тракторного агрегата, а значит и
сроки выполнения операции и масса трактора, определяющая его
тяговые возможности и в то же время давление движителей на
почву, что связано с потерями урожая, а значит с величиной
суммарных энергетических затрат [1].

2.
Теоретические
предпосылки
рассматриваемой проблемы

решения

Величина суммарных энергетических затрат в общем виде
записывается в следующей форме:
Э=Эи.тр+Эи.схм+Эи.пр+Эрто+Эс.р+Эупр+Этсм+Эпот→min,(1)
где Э – удельные суммарные энергетические затраты, МДж/га; Эи
- энергия, затраченная на изготовление трактора, орудия, прицепа,
приходящаяся на 1 га, МДж/га; Эрто - энергия, затраченная на
капитальный, текущий ремонт и техническое обслуживание
трактора, прицепа и орудия, МДж/га; Эс.р.- энергия, затраченная
на сборку и разборку агрегата, МДж/га; Эупр - энергия, затраченная
на управление трактором (переключение передач, повороты,
энергия,
остановку и трогание с места), МДж/га; Этсм затраченная на выполнение агрегатом работы посредством
сжигания топлива, МДж/гa; Эпот - - энергия урожая, потерянного
из-за не оптимально выбранных параметров и режимов работы
трактора и агрегата, МДж/га.
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Из анализа суммарных энергетических затрат
выявлено, что масса трактора неоднозначно влияет на
величину составляющих суммарных энергетических
затрат. При росте массы трактора одни составляющие
суммарных энергетических затрат увеличиваются
(Эи.тр, Эрто, Эу), а другие снижаются (Эупр., Этсм, ЭА).
Оказалось, что мощность двигателя трактора
также неоднозначно влияет на величину составляющих
суммарных энергетических затрат. При росте
мощности двигателя одни составляющие суммарных
энергетических затрат могут как увеличиваться (Эи.тр,
Эрто, Этсм, Эу), так и уменьшаться (Эупр., ЭА). Возможно,
что для определенных условий работы (вида
технологической операции, размера полей, объема
годовой работы и т.д.) имеются оптимальные значения
массы и мощности двигателя трактора, которые
обеспечат минимальные суммарные энергетические
затраты. Для их выявления проведем вычислительные
эксперименты с использованием разработанной
энергетической математической модели машиннотракторного агрегата на различных операциях.

3.
Результаты
экспериментов

вычислительных

Для выявления оптимальных значений массы и
мощности
двигателя
была
проведена
многопараметрическая
оптимизация
параметров
посевных агрегатов. При выявлении оптимальной
массы и мощности трактора были организованы
с
Matlab
многоцикловые
расчеты
в
СКМ
использованием
энергетической
математической
модели агрегатов при одновременном изменении веса
трактора, мощности его двигателя, ширины захвата
агрегата,
скорости
агрегата.
В
ходе
многопараметрических оптимизационных расчетов
выявлялось влияние на массу и мощность трактора
ряда факторов внешней среды – годового объема
работы агрегата, удельного сопротивления почвы
рабочим органам сельскохозяйственных машин,
давления в шинах колес трактора и числа колес на
одном борту.
Некоторые результаты расчета параметров
посевного агрегата приведены на рисунках 1, 2, 3, 4.

Рисунок 1 – Изменение суммарных энергетических затрат при
изменении мощности двигателя и веса трактора
Из рисунка 1 видно, что имеется оптимальное соотношение
мощности двигателя и веса трактора (расчеты проведены для
наиболее распространенных условий работы посевного агрегата
для прямого посева). Из предварительных исследований агрегатов
с использованием системной энергетической математической
модели машинно-тракторных агрегатов известно, что на величину
суммарных энергетических затрат сильное влияние оказывают
факторы – годовой объем работы, удельное сопротивление почвы,
максимальная величина допустимой по агротехническим
требованиям скорости, давление в шинах колес и их число на
одном борту.
Выясним, как изменение этих факторов влияет на величину
оптимальной массы и мощности двигателя трактора, насколько
эти параметры являются стабильными. Из рисунка 2 видно, что на
посеве по мере увеличения годового объема работы агрегата
оптимальные масса трактора и мощность его двигателя
сохраняются постоянными, а удельные суммарные энергозатраты
возрастают.
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– Зависимость мощности двигателя, массы трактора и
суммарных энергетических затрат от годового объема работы
на посеве

На рисунке 5 показано изменение массы
трактора,
мощности
двигателя
и
суммарных
энергетических затрат при изменении давления в
шинах трактора. Из рисунка видно, что на посеве, при
увеличении
давления
в
шинах,
суммарные
энергетические затраты увеличиваются, а оптимальная
мощность двигателя и масса трактора уменьшаются.
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Рисунок 4 – Зависимость мощности двигателя, веса
трактора и суммарных энергетических затрат от
максимально допустимой скорости сеялки

10
8
10

500

10

N, кВт.

16

N, кВт

18

5

Э, 1000 МДж/ га

M, Т.

Оптимальное значение массы трактора с ростом
удельного сопротивления почвы до величины 8 кН/м
остается постоянным (см. рисунок 3), затем возрастает
до 6000-7000 кг, при этом увеличивается потребная
мощность двигателя. Суммарные энергетические
затраты с увеличением сопротивления почвы
возрастают.
Сопротивление
почвы
рабочим
органам
современных посевных комплексов не превышает 8
кН/м, поэтому максимальная масса трактора для посева
должна быть 5000 кг при условии, что посевной
комплекс работает на скорости 15 км/ч.
Данные,
приведенные
на
рисунке
4,
свидетельствуют о том, что масса трактора 5000 кг,
является оптимальным на скоростях посева выше 14
км/ч.
В связи с тем, что рекомендуемая скорость
современных посевных комплексов колеблется в
пределах от 8 до 12 км/ч, то оптимальной массой
трактора для посевных работ и работ по подготовке
почвы к посеву дисковыми орудиями или
культиваторами является 9000-12000 кг. Оптимальное
значение мощности из расчетов колеблется в пределах
200-240 кВт.
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Рисунок 5 – Зависимость мощности двигателя, массы
трактора и суммарных энергетических затрат от
давления в шинах при посеве
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Рисунок 3 – Зависимость мощности двигателя, массы трактора
и суммарных энергетических затрат от удельного сопротивления
почвы на посеве
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Из проведенного анализа видно, что на посеве
на оптимальные значения массы трактора и мощности
его двигателя наибольшее влияние оказывает скорость
агрегата. В связи с тем, что рекомендуемая скорость
современных посевных комплексов колеблется в

пределах от 8 до 12 км/ч, то оптимальной массой трактора для
посевных работ и работ по подготовке почвы к посеву
культиваторами является 9000-12000 кг. Оптимальное значение
мощности из расчетов колеблется в пределах 200-240 кВт.
Проведем такие же исследования для пахотных агрегатов.
На рисунке 6 показан 3D график зависимость суммарных
энергетических затрат от массы пахотного трактора и мощности
его двигателя. Из рисунка 6 видно, что для определенных условий
работы пахотного агрегата имеется оптимальное соотношение
мощности двигателя и веса трактора.
Рисунок 8 - Зависимость мощности двигателя, вес
трактора и суммарных энергетических затрат от
удельного сопротивления почвы на вспашке

Рисунок 6 – Изменение суммарных энергетических затрат
при изменении мощности двигателя и веса трактора
На рисунке 7 показана зависимость веса трактора,
мощности его двигателя и суммарных энергетических затрат на
вспашке от годового объема работы.
Из рисунка видно, что с увеличением годового объема
работы вес и мощность трактора остаются постоянным, а
суммарные энергетические затраты растут. Такие результаты
получены при условии, что агрегат работает на максимальной
скорости до 8 км/ч.
С ростом удельного сопротивления почвы (см. рисунок 8)
вес трактора и мощность двигателя в пределах выбранных
значений удельного сопротивления почвы сначала возрастают, а
затем стабилизируются при весе 240 кН и мощности двигателя 370
кВт.

Рисунок 7 - Зависимость мощности двигателя, веса
трактора и суммарных энергетических затрат от годового
объема работы на вспашке
Суммарные энергетические затраты трактора при росте
удельного сопротивления почвы вспашке повышаются.
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Рисунок 9 – Зависимость мощности двигателя, веса
трактора и суммарных энергетических затрат от
максимально допустимой скорости агрегата на
вспашке
На рисунке 9 приведены расчеты с
ограничением максимальной скорости агрегата в
пределах от 5 до 11 км/ч. Из графика видно, что
оптимальные мощность двигателя и вес трактора
растут при увеличении максимально допустимой
скорости сельскохозяйственной машины. При этом
суммарные энергетические затраты снижаются.
Таким образом, из приведенных расчетов по
определению оптимальных веса трактора и мощности
его двигателя можно сделать вывод о том, что для
наиболее распространенных условий вспашки (объем
работы 500-1000 га, сопротивление почвы 60-80 кН/м2,
допустимая максимальная скорость агрегата 7-12 км/ч)
вес трактора равен 180-230 кН, а мощность двигателя
330-370 кВт.
В связи с тем, что оптимальные масса и
мощность двигателя посевных и пахотных тракторов не
совпадают, была проведена оптимизация этих
параметров при использовании одного и того же
трактора и на посеве, и на вспашке для типичных
условий работы посевных и пахотных агрегатов (объем
работы 1000га, удельное сопротивление: на вспашке
60кН/м2; посеве 4кН/м, работа организована в две
смены по 10 часов, максимально допустимая скорость
посевного и пахотного агрегата 10 км/ч). Причем с
одними и теми же параметрами трактор выполнял как
посев, так и вспашку и велся поиск таких значений
массы и мощности трактора, когда сумма энергозатрат
на двух операциях была минимальна. График
зависимости энергетических затрат от веса и мощности
трактора, полученный в ходе расчетов приведен на
рисунке 10.

энергетическим затратам через потери урожая от
уплотнения почвы колесами тракторов;
– если проектируемый универсальный трактор
будет использоваться как на посеве, так и на вспашке,
то его оптимальная масса равна 15300 кг., а мощность
двигателя 300 кВт. Энергонасыщенность трактора
будет находиться в пределах 19,6 кВт/т.

5. Литература
1.

Рисунок 10 – Изменение суммарных энергетических затрат при
изменении мощности двигателя и веса трактора используемого и
для посева и для вспашки
Оптимальные значения параметров посевного и пахотного
агрегата и трактора, полученные в ходе расчетов:
Оптимальная ширина захвата посевного агрегата
Bopt = 12,0 м;
Оптимальная ширина захвата пахотного агрегата
Bpv = 4,9 м;
Оптимальная рабочая скорость обоих агрегатов
Vopt = 10 км/ч;
Оптимальный вес трактора Mtopt = 150 кН;
Потребная мощность двигателя Nopt = 300 кВт;
Буксование трактора на посеве Sigma = 11,2 %;
Буксование трактора на вспашке Sigmav = 13,9 %;
Сумма энергозатрат на двух операциях
Эmin= 46870 МДж/га.
Таким образом, если проектируемый универсальный
трактор будет использоваться как на посеве, так и на вспашке, то
его оптимальная масса равна 15,3 т., а мощность двигателя 300
кВт. Энергонасыщенность трактора 19,6 кВт/т.
Из тракторов, выпускаемых в Российской федерации,
наиболее близко по параметрам подходят тракторы К-744Р3.

Марка двигателя

кВт

Масса
эксплуатационная,
кг

К-744Р3

ТМЗ-8481.10-02

287

13500-15000

К-744Р3-1

ТМЗ-8481.10-04

310

13500-15000

K-44Р3М

OM 457 LA/E2/3

295

13500-15000

К744Р3М-1

OM 457 LA/E2/2

315

Модель
трактора

13500-15000

4. Заключение
В результате вычислительных экспериментов по
выявлению оптимальной мощности двигателя и массы трактора на
различных технологических операциях выявлено:
– на посеве в связи с тем, что рекомендуемая скорость
современных посевных комплексов колеблется в пределах от 8 до
12 км/ч, оптимальной массой трактора является 8000 кг, с
возможностью догрузки до 12000 кг. Оптимальное значение
мощности из расчетов колеблется в пределах 200-240 кВт;
– для выполнения пахотных работ оптимальная масса
трактора равна 18000 кг с догрузкой, при необходимости до 23000
кг. Оптимальная мощность его двигателя равна 330-370 кВт. Если
в производственном процессе отсутствует вспашка, то
использование таких тракторов приводит к большим
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ЕВОЛЮЦИЯ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНАТА И СЕЛСКОСТОПАНСКА
ИНДУСТРИЯ
Маг.инж. Красимир Цонев

доц.д-р Васил Стоянов

Evolution of engineering and agricultural industries. Agriculture lags behind industrial enterprises in effective methods of organizing
production. The article provides an analysis of engineering and agricultural industries. Below are some opportunities to use the experience
in machine manufacturing.
Key words: engineering, agricultural, industries, labor, organization
Увод: Земеделието е един от обещаващите сектори в икономиката,на страната ни. В доклад на Световната банка от юни
2010 г., озаглавен „България: Преглед на публичните разходите за селско стопанство и развитие на селските райони”, заедно с
основните предизвикателства пред българския селскостопански сектор като раздробеност на земята се подчертава и: ниската
производителност на труда,ниска конкурентоспособност и остарелите машини и технологии; [1] Застоят в сектора е в резултат и
недостатъчната осигуреност на земеделието със съвременна материално-техническа база.. Това се отразява негативно върху
производството: удължават се сроковете за изпълнение на основни агротехнически мероприятия; запазват се високите разходи за
поддръжане и експлоатация на машините, с което се влошават производствените и икономически резултати в отрасъла.[2]
предпоставка за преодоляване на тежките проблеми. [3] В
края на феодализма основен начин за производство е било
занаятчийското производство .Усъвършенстван вариант е
манифактурата.
Началото на индустриализирането е свързано с
общественото разделение на труда.. Това е такава
организация на проиводството, при която производствения
процес се раздробява на специализирани операции, които се
извършват от отделни работници. Самото разделение на
труда е исторически процес, който започва при първобитнообщинния строй. Най-напред то се проявява като естествено
разделение на труда, т.е. разделение по пол и възраст между
членовете в семейството. Така първоначално разделението
на труда придобива характер на разделение между
обособяващите се индивиди в определена професия, в
резултат на което значително нараства производителността
на труда. [4] Създават се условия за механизиране на части
от производствения процес.
Следващ етап в развитието на индустриалното
производство е свързан с въвеждане на взаимо заменяеми
детайли Те са направени да бъдат еднакви, с което се
гарантира, че ще се впишат във всяко устройство от същия
тип. Тази взаимозаменяемост позволява лесен монтаж на
нови устройства, и по-лесен ремонт на съществуващите
устройства, като минимизира време и умения, необходими
на лицето за извършване на монтаж или ремонт.В САЩ,
1801 Ели Уитни е видял потенциалната полза от развитието
на взаимозаменяеми части за огнестрелни оръжия за
войниците в САЩ [5]Системата за производство на
взаимозаменяеми части се нарича американска система на
Фиг.1 Еволюция на машиностроителното промишлено
производство , тъй като за първи път е най-добре развита в
производство
САЩ , въпреки че са прилагана и от други народи.. Масово
производство на взаимозаменяеми части за първи път е
постигнато във военната област през 1803 г. от Марк
Резултати дискусия:
Isambard Brunel. В сътрудничество с Хенри Maudslay и
Саймън Goodrich, под ръководството на Бригаден генерал
Целта на статията е на базата на анализ на
сър Самюел Бентам , главен инспектор на военноморските
еволюцията
в организирането на промишленото
сили и благоустройството в Портсмут Блок Милс Портсмут
производство в машиностроенето да се потърсят пътища за
КРЗ , Хемпшир , Англия. блокове за ветроходни кораби
повишаване на ефективността и конкурентността на
правени за Кралския военноморски флот , който е участвал в
промишленото селскостопанско производство
Наполеоновите войни . До 1808 г., годишното производство
достига 130000 блокове.
На фиг.1 са показани основните етапи в еволюцията на
Насърчаването
на международната търговия
и
машиностроителната индустрия
обединяването на индустриалните производства с други
държави са наложили въвеждане на стандарти. През 1901
година във Великобритания на национално равнище е
Причините за индустриалната революция са сложни и
създадена асоциация по стандарти (сега британски институт
остават полемични. Някои историци вярват, че революцията
за стандартзация: BIS). През 1918г е създаден. американски
се заражда поради социалните промени, настъпили в края на
комитет по стандарти. Немската асоциация по стандарти е
феодализма във Великобритания след Английската
създадена 1917( DIN ),В Русия е основана национална
гражданска война от 17 век.Те са свързани със социални
организации
по стандарти през 1925 г[6].
недоволства , болести , епидемии, недостиг на храни.Появата
и развитието на индустриализирано производство е станало
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Въвеждането на монтажните линии е нов етап в
организацията на промишленото производство. Монтажните
линии са предназначени за подобряване на организацията на
работници, инструменти и машини. Движението на
работниците е сведено до минимум.. Всички части или
възли, се преместват или от транспортьори или моторни
превозни средства, асансьори и друг безръчен превоз.
Вдигане на тежки предмети се извършва от машини като
мостови кранове или подемници. Всеки работник
обикновено изпълнява една проста операция. Първите
монтажни линии са разработени и пуснати от Ford Motor
Company, между 1908 и 1915 [7]
Реализирането на монтажните линии е повлияло и върху
бурното развитие на автоматизирането. През 1947г General
Motors създава отдел по автоматизация. В този период
автоматичните устройства са електрически, хидравлични и
пневматични [8]
Сред множеството от концепции, които днес движат
световния прогрес, се откроява една, поради своята история
с доказани приноси и неоспорими качества. Нарича се
Тотално управление на качеството (TQM- Total Quality
Management) и почти половин век се прилага в полза на
успеха и развитието, първоначално в Япония, а впоследствие
и в целия свят.Тоталното управление на качеството (TQM) е
управленски подход, който се заражда през 1950 и става
силно популярен, до началото на 1980г. Целта на този
подход
е
повишаване
на
ефективността
и
конкурентоспособността на продуктите при всяка дейност
поотделно и цялостно посредством критерия качество.
Тоталното качеството е описание на културата, отношението
и организацията на компания, която се стреми да предоставя
на своите клиенти продукти и услуги, които отговарят на
техните нужди. Културата изисква качество във всички
аспекти на дейността на компанията, За да бъде успешно
прилагане на TQM, организацията трябва да се концентрира
върху няколко ключови елемента: етика ,почтеност,
доверие,работа в екип, общуване,лидерство. [9]
Leen производството включва системата от техники за
повишаване на ефективността и е разработена от големите
японски компании през 1980г [10] В една такава система
работниците са организирани в екипи, като всеки един от
членовете му има квалификацията да извърши сам всички
задачи, възложени на екипа като цяло. Тези задачи, от своя
страна, са по-специализирани в сравнение с работата, която
се възлага на един работник при масовото поточно
производство. Това относително разнообразие позволява да
се избегне съкрушителната монотонност на поточната линия
в чистия й вид.
При лийн производството, отделните елементи и
материали се доставят на работното място на всеки екип в
точното време, когато следва да започне изработването на
продукта. Всеки от работниците може да спре
производството, ако открие дефект като това се насърчава.
Това е най-съществената разлика в сравнение с класическия
подход на поточната линия, при която спирането на
производството е много скъпо и затова се прави само в краен
случай, и то ако не може да бъде избегнато по никакъв друг
начин. Проблемът е, че работниците на поточната линия на
практика не придобиват никакви допълнителни умения, не
научават нищо ново. Това води до голямо количество
дефектна продукция. Наетите нямат стимул да търсят
причината за възникването на дефектите, нито имат право да
вземат участие при отстраняването й, ако я открият.
Лиин е съсредоточена върху запазването качеството с помалко работа.
"Lean" е производствена практика, която счита, че
разходването на средства за всяка операция не създаваща
стоиност на изделието e разточителство. Такива операции се
елиминират[11]
Six Sigma е стратегия за управление на бизнеса ,
първоначално разработена от Motorola през 1986 г. Six

Sigma става известна след 1995 г. и днес се използва
широко в много сектори на промишлеността[12]
Six Sigma се стреми да подобри качеството на процеса на
изхода чрез идентифициране и отстраняване на причините за
дефекти (грешки) и свеждане до минимум на
променливостта в производствения и бизнес процеси . Тя
използва набор от методи за управление на качеството ,
включително статистически методи и създава специална
инфраструктура на хора в рамките на организацията ("черни
колани", "зелени пояси" и др.), които са експерти в тези
методи. Терминът Six Sigma произхожда от терминологията,
свързана с производството, и по-специално условията,
свързани с статистическо моделиране на производствените
процеси .

Фиг.2 Еволюция на селскостопанското промишлено
производство
Пълно производствено поддържане (Total productive
maintenmanceTPM) произхожда от Япония през 1971 г. като
метод за подобряване на машините чрез по-добро използване
на ресурси за поддържане и производство[13] В повечето
производства операторът не се разглежда като член на екипа
за поддръжане, При TPM машинния оператор е обучен да
изпълнява много от всекидневните задачи на леко
поддръжане и откриване на неизправности.В тази
обстановка на операторите се дава възможност да следи
машината и да се идентифицират потенциалните проблеми и
отстраняването им , преди да
повлияят на
производството.По този начин се намалява времето за
престой и разходите за производство. TPM е проактивен
подход, който има за цел да идентифицира проблемите
възможно най-рано и да състави план за елиминирането им.
Мотото на ТPМ е "нулева грешка, нула трудова злополука, и
нулеви загуби".
Индустриалната революция е свързана с ускоряване на
урбанизацията..
Необходимата
работна
ръка
за
промишлените производства е осигурявана от селата.
Появява се проблем с изхранването. Това е причина за
преминаване и на селскостопанското производство на
промишлена основа. Неговата еволюция е показана на фиг.2
Преди 18(1700г) век за селскостопанско производство са
използвани волове
и коне, дървено рало,ръчно
засяване,обработване с мотики, прибиране с коси, сърпове и
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ръчна вършитба[14] Подготовката на почвата с плуг,
засаждането на семена, отглеждане, прибиране на реколтата
и
вършитба са едни от най-важните стъпки в
производството на растителни култури.Семената са
засаждани неефективно, като са разпръсвани над не добре
подготвено поле
С изобретяване на редосеялката от Jethro Tull през 1701г се
поставя
началото
на
механизираното
земеделие.
Равномерното поставяне на семена в прави редове с
редосеялката теглена от коне създава условия за по лесно
окопаване и контрол на плевелите[15]
През 1831 г Cyrus H. McCormick конструира първата
жетварка[16]
1837 John Deere и Leonard Andrus произвеждат стоманени
плугове и патентоват вършачна машина[17]След 1890
земеделието става силно механизирано и комерсиализирано
. По-важните промени след 1900г, характеризиращи
системата на земеделие са[18]: •
Организация на територията и избор на
съответстващи на производствената специализация
на земеделското стопанство съотношение на
културните видове и структура на посевната площ;
•
Рационални
сеитбообращения,
осигуряващи
изпълнение на производствената програма; •
Диференцирана обработка на почвата, съобразена с
почвените и теренни условия и биологичните
особености на културите и метеорологичните
условия; •
В периода 1920-40 селскостопанското производство се
развива благодарение на разширяващото се механизиране и
електрифициране. Механизацията на селското стопанство е
увеличило производителността на труда толкова много, че
еди фермер може да изхранва почти 100 души. В началото
на ХХ век един земеделски производител е можел да
изхрани само 2,5 души [19]
В Повечето земеделски стопанства в Европа и Япония е
нямало поточност в земеделието до средата на 1930-те
години. Само 10 на сто от американските ферми са
започнали да се замислят за това. След осъществената
електрификацията на селските райони през 1935 година в
САЩ е създадена първата поточна линия за производство на
яйца. С тази поточна линия се предоставят допълнителни
икономически стимули, за електрифициране на райони без
електропреносна мрежа [20]
След 1990г в земеделието навлизат с нарастващ темп
информационните технологии и прецизна техника. Това
отваря пътя на роботизираното земеделско производство
От 1994 земеделските производители използват
информационни технологии за наблюдение и планиране
на операциите,за наторяване, борба с ерозията и др [21]
Както се вижда, еволюциата на промишлеността в
селското стопанство наподобява тази в машиностроенето. И
в селското стопанство, макар и със закъснения, се прилагат
достиженията на научно-техническия прогрес-механизиране,
стандартизиране, автоматизиране, роботизиране.Това следва
определена логика, научнотехническите открития да се
използват най напред във военната област, след това в
машиностроенето и накрая в селското стопанство. Прави
впечатление , че последните достижения в организацията на
производствените
процеси
в
машиностроителната
индустрия, който осигуряват висока ефективност и качество
на произвежданите изделия, не са намерили приложение в
селско-стопанското производство. Пълното производствено
поддържане, пълно управление на качеството, Лиин
производство, Six Ϭ не са познати за нашето селско
стопанство.Тяхното използване, след определено адаптиране
би могло да даде тласък
на ефективността и

конкурентоспособността на земеделието.Предпоставки за
това са и специфичните условия на селскостопанското
производство. В селското стопанство е типична
взаимозаменяемостта и работата в колектив, изискване при
TQM, TPM, Six Ϭ. При малките и средни семейни ферми е на
лице, колективна загриженост за качеството и ефективността
, отсъствието на йерархия.Като проблем може да се отчете
неефективното поддържане на техниката , което води до
прекъсване на технологичните процеси и и високи разходи
за ремонт.В тази посока може да бъде полезно въвеждането
на пълното производствено поддържане или на елементи от
него, каквото е автономното поддържане или Operator driven
maintenance[22]
Изводи:
Селското стопанство изостава в сравнение с индустриалните
предприятия в областта на ефективните методи за
организиране на производството. Някой от елементите на
технологиите за организиране на производството/ТПМ,
Лиин/, могат да се внедрят след определени проучвания,
адаптиране каквото е Автономното поддържане.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МАГНИТНОТО ПОЛЕ ВЪРХУ
СЕМЕНА ОТ ПИПЕР
Георги Капашиков, Недялко Недялков-ИПАЗР „Н.Пушкаров”, София
РЕЗЮМЕ: Проучено е развитието на биологичния ефект при предпосевна обработка на семена от пипер в магнитно
поле.Установени са режимните параметри на магнитното поле, при което се получават по добри показатели по отношение
ускоряване и едновременност на покълване.
Ключови думи:магнитно поле, предпосевна обработка, семена,магнитна индукция
При третата контрола са отчетени общо 14 броя
покълнали семена в опитната група и 2 броя в Контролната група.
Общата дължина на всички кълнове при Опитната група - Σlo е
67,7cm съответно при Контролната група - Σlk е 6,7cm. При
семената обработени в интервал от 30min стойността на този
показател е била Σlo1 - 12,5cm, а при обработените в интервал от
70min, съответно Σlo2 - 52,2cm. Средната дължина на кълна при
магнитно обработените семена е 4,84 cm, съответно при
необработените семена - 3,40 cm
При четвъртата контрола са отчетени общо 14 броя
покълнали семена в опитната група и 2 броя в Контролната група.
Общата дължина на всички кълнове при Опитната група - Σlo е
86,7cm съответно при Контролната група - Σlk е 10,2cm. При
семената обработени в интервал от 30min стойността на този
показател е била Σlo1 - 13,7cm, а при обработените в интервал от
70min, съответно Σlo2 - 73,0cm. Средната дължина на кълна при
магнитно обработените семена е 6,19 cm, съответно при
необработените семена - 5,1 cm.
Характерно е че са регистрирани 2 броя семена от реколта
2006г. Същите са от групата на обработените в магнитно поле с
ниво на магнитната индукция 30mT и интервал от 70 min.
Общата дължина на кълновете е измерена от порядъка на
10,4cm и съответно средна дължина на кълна – 5,2 cm.
При петата контрола са отчетени общо 14 броя покълнали
семена в опитната група и 2 броя в Контролната група. Общата
дължина на всички кълнове при Опитната група - Σlo е 105,8cm
съответно при Контролната група - Σlk е 10,9cm. При семената
обработени в интервал от 30min стойността на този показател е
била Σlo1 - 17,6 cm, а при обработените в интервал от 70min,
съответно Σlo2 - 98,2cm. Средната дължина на кълна при магнитно
обработените семена е 7,51 cm, съответно при необработените
семена - 5,45 cm
При семената от реколта 2006г. са отчетени 2 броя
покълнали. Те са от групата на обработените в магнитно поле с
ниво на магнитната индукция 30mT и интервал от 70 min.Общата
дължина на кълновете е измерена от порядъка на 13,4cm и
съответно средна дължина на кълна – 6,7 cm. Последната стойност
показва, че тези семена независимо от по-късната дата на покълване
са догонили в развитието си семената от Контролната група т.е.
необработваните в магнитно поле.
При шестата контрола са отчетени общо 14 броя
покълнали семена в опитната група и 2 броя в Контролната група.
Общата дължина на всички кълнове при Опитната група - Σlo е
137,1cm съответно при Контролната група - Σlk е 11,3cm. При
семената, обработени в интервал от 30min стойността на този
показател е била Σlo1 - 19,7 cm, а при обработените в интервал от
70min, съответно Σlo2 - 117,4cm. Средната дължина на кълна при
магнитно обработените семена е 9,79 cm, съответно при
необработените семена - 5,71 cm
При семената от реколта 2006г. са отчетени 2 броя
покълнали. Те са от групата на обработените в магнитно поле с
ниво на магнитната индукция 30mT и интервал от 70 min.
Общата дължина на кълновете е измерена от порядъка на
19,4cm и съответно средна дължина на кълна – 9,7 cm. Тази
стойност показва, как тези семена вече се развиват с по-бързи
темпове, по сравенние със семената от Контролната група.
При седмата контрола са отчетени общо 14 броя
покълнали семена в опитната група и 2 броя в Контролната група.
Общата дължина на всички кълнове при Опитната група - Σlo е
151,2cm съответно при Контролната група - Σlk е 11,7cm. При
семената обработени в интервал от 30min стойността на този
показател е била Σlo1 - 22,6cm, а при обработените в интервал от
70min, съответно Σlo2 - 128,6cm. Средната дължина на кълна при

В редица страни с развито земеделие от Европа, Азия и
Америка се провеждат изследвания, свързани с предпосевната
обработка на семена с физични методи - магнитно, електрическо
и др. полета като са създадени устройства за третиране на
семената.
През последните години интензивно се изучава
въздействието на магнитните полета върху растителни обекти.
Обработвани са семена с магнитно поле при различни режимни
параметри. Проведени са изследвания на микро и макро нива.
Проучвани са някои от основните качества на семената като
жизненост, едновременност на покълване , вегетация, период на
съзряване и др. Изследванията са извършвани в лабораторни
условия, опитни полета и малки производствени участъци.
Вследствие обработката с магнитно поле има постигнати
положителни резултати в ускоряване процеса на поникване,
формиране на добри нива от протеин при някои култури и
съществено ускоряване процеса на съзряване.
Целта на настоящото изследване е да се проучи
развитието на биологичния ефект при обработка на семена от
пипер в магнитно поле при различни стойности на режимните
параметри на обработка, както и последващото им влияние върху
растежа. [1,2,3,4].
Изследванията са проведени със семена от пипер, сорт
Капия през 2010г. Семената са преминали пробация в оторизирана
за целта организация. Проследявано е развитието на магнитно
обработени семена от пипер от две реколти – 2009 и 2006 г.
В магнитно поле са обработени две групи семена, по
100 бр. всяка. Обработката е проведена с устройство за
генериране на стационарно магнитно поле. Зададено е ниво на
магнитната индукция – 30 mT.Предвидена е и една контролна
група от необработени семена.Времето на обработка в магнитно
поле при Първата Опитна група е 30min.Съответно при
Втората Опитна група е 70min.
Предлаганата обработка на сравнително малки групи
семена в стационарно магнитно поле цели да се види ефекта
от нея не само относно промяна нивото на тяхната кълняемост,
но и в следващите етапи на развитие. Зададената стойност на
магнитната индукция съответно 30 mT е сравнително повисока от средностатистическата на геомагнитното поле, което
е от порядъка на 38-44 μT. Опитите за покълване са проведени в
следните микроклиматични условия - температура на околния
въздух в границите на 21 - 27 0С и относителна влажност 5060%.Опитните и контролните групи семена са отглеждани по
едно и също време Получените резултати, при различни стойности
на времената на обработка при семената от опитните групи са
сравнявани със същите от контролната група.
При първата контрола са отчетени общо 4 броя покълнали
семена в опитната група и 1 брой в Контролната група. Общата
дължина на всички кълнове при Опитната група - Σlo е 5,0cm
съответно при Контролната група - Σlk е 1,0cm. При семената
обработени в интервал от 30min стойността на този показател е
била Σlo1 - 1,0cm, а при обработените в интервал от 70min, съответно
Σlo2 - 4,0cm. Средната дължина на кълна при магнитно обработените
семена е 1,25 cm, съответно при необработените семена - 1,00 cm
При втората контрола са отчетени общо 13 броя
покълнали семена в опитната група и 2 броя в Контролната група.
Общата дължина на всички кълнове при Опитната група - Σlo е
44,7cm съответно при Контролната група - Σlk е 5,0cm. При
семената обработени в интервал от 30min стойността на този
показател е била Σlo1 - 10,7cm, а при обработените в интервал от
90min, съответно Σlo2 - 34,0cm. Средната дължина на кълна при
магнитно обработените семена е 3,19 cm, съответно при
необработените семена - 2,95 cm
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магнитно обработените семена е 10,80cm, съответно при
необработените семена - 5,85cm
При семената от реколта 2006г. са отчетени 2 броя
покълнали. Те са от групата на обработените в магнитно поле с
ниво на магнитната индукция 30mT и интервал от 70 min.

Табл. 1.

Резултати от развитието на предсеитбено обработени семена от пипер

Семена пипер, сорт "Капия" - реколта 2009 г.
№ на
позицията.
№ на
сектора
1
2
3
Опитна група
№1
2

Общата дължина на кълновете е измерена от порядъка на
22,6cm и съответно средна дължина на кълна – 11,3cm. Тази
стойност потвърждава, как тези семена се развиват с по-бързи
темпове, по сравенние със семената от Контролната група.

Х

Х

4,2

4

5

6

7

Информация за обработката

Х

Х

Х

Х

паничка №1 - 30mT; 30 min

10,1

Х

Х

Х

паничка №2 - 30mT; 30 min

1,2
4,0
3

5

6

7

8,3

Х

Х

1,4

1,9

3,0
Опитна група
№2

4,0

Х

Х

Х

Х

паничка №4 - 30mT; 70 min

8,8

14,9

11,7

14,4

15,4

паничка №7 - 30mT; 70 min

2,2

1,9

2,3

2,1

2,1

2,1

6,0

4,0

6,0

5,0

6,0

6,0

Х

10,2

Х

13,2

11,4

2,1

1,9

9,9

7,6

2,1

1,7

6,0

6,0

11,1

1,7
6

6

паничка №7 - 30mT; 70 min

6

Контролна
група
9

5,9

Х

Х

Х

5,8

Х

Х

Х

паничка №8 - необработени

0,9
2,0
10

Х

паничка №9- необработени

0,9
2,0

Семена пипер, сорт "Капия" - реколта 2006 г.
Опитна група
№1
13

Х

11,5

11,1

1,7

1,6

Х

1,0

6,0
6,0
Дължина на стъблото,
cm

1,0

дължина на корена, cm

2,0

Х

Х

брой листа
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паничка №15 - 30mT; 70 min

Крайните резултати от развитието на различните групи
семена от пипер – реколта 2009г. са следните:
1. Краен брой покълнали семена:
1.1.семена, обработени в интервал от 30min (опитната
група №1) – 3 броя;
1.2.семена, обработени в интервал от 70min (опитната
група №2) – 11 броя;
1.3.семена, необработвани в магнитно поле (контролна
група) - 2 броя.
2. Дължина на стъблото:
2.1. семена, обработени в интервал от 30min (опитната
група №1). Обща Σlстo1 – 22,6 cm. Средна – 7,53 cm;
2.2. семена, обработени в интервал от 70min (опитната
група №2). Обща Σlстo2 - 128,6cm. Средна – 11,69 cm;
2.3.семена, необработвани в магнитно поле (контролна
група). Обща Σlстк – 11,7 cm. Средна – 5,85 cm;
3. Дължина на корените:
3.1. семена, обработени в интервал от 30min (опитната
група №1). Обща Σlko1 – 4,5 cm. Средна – 1,5 cm;
3.2. семена, обработени в интервал от 70min (опитната
група №2). Обща Σlko2 - 24,3cm. Средна – 2,2 cm,;
3.3.семена, необработвани в магнитно поле (контролна
група). Обща Σlкк – 1,8 cm. Средна – 0,9 cm;
Сравнителния анализ на тези резултати показва, че
най-висока стойност е получена при семената обработени в
интервал от 70min (опитна група №2). Същият е с 144,4% повисок от тази стойност при семената от контролната група и
съответно с 47,3% опитната група №1
4. Брой поникнали листа. Общ брой (ОБЛ) и среден
брой (СБЛ):
4.1.семена, обработени в интервал от 30min (опитната
група №1) – ОБЛ - 11 броя. СБЛ -5,2 броя ;
4.2.семена, обработени в интервал от 70min (опитната
група №2) – ОБЛ - 63 броя. СБЛ -5,7 броя;
4.3.семена, необработвани в магнитно поле (контролна
група) - ОБЛ - 4 броя. СБЛ -2,0 броя;
Сравнителният анализ на тези резултати показва, че
най-висока стойност е получена при семената обработени в
интервал от 70min (опитна група №2), среден при семената
обработени в интервал от 30min (опитната група №1) и найнисък при семената от контролната група.
Крайните резултати от развитието на различните
групи семена от пипер – реколта 2006г. са следните:
1. Краен брой покълнали семена:
1.1.семена, обработени в интервал от 70min (опитната
група) – 2 броя;
1.2.семена, необработвани в магнитно поле (контролна
група) - 0 броя.
2. Дължина на стъблото:
2.1.семена, обработени в интервал от 70min (опитната
група ). Обща – 22,6 cm. Средна – 11,3 cm;
2.2. семена, необработвани в магнитно поле – няма
отчетени стойности.
3. Дължина на корените:
Тези резултати потвърждават, как тези семена се
развиват с по-бързи темпове, по сравенение със семената от
Контролната група.
3.1.семена, обработени в интервал от 70min (опитната
група ). Обща – 1,8 cm. Средна – 0,9 cm;
3.2.семена, необработвани в магнитно поле – няма
отчетени стойности.
4. Брой поникнали листа. Общ брой (ОБЛ) и среден
брой (СБЛ):
4.1.семена, обработени в интервал от 70min (опитната
група) – ОБЛ- 4 броя и СБЛ - 2 броя;
4.2.семена, необработвани в магнитно поле (контролна
група) - няма отчетени стойности.

ИЗВОДИ
1. Ниво на магнитната индукция от порядъка на 30
mT и продължителност на обработката - 70 min при
обработка на семена от пипер от реколта 2009 са довели до
ускоряване на покълването със средно с 27,3% по сравнение с
необработените семена от същата реколта.
2. Ниво на магнитната индукция от порядъка на 30
mT и продължителност на обработката - 70 min при
обработка на семена от реколта 2006 са довели до покълването
им и последващо добро развитие, за разлика от необработените
семена от същата реколта, които не са покълнали.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗГАРЯНЕТО НА РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ ВЪВ
ВЪЗДУХОПОДГРЕВАТЕЛ ВП - 800 С РЪЧНО ЗАРЕЖДАНЕ НА ГОРИВОТО
Валден Георгиев, ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София
ABSTRACT:The results from combustion testing of air heater AH - 800 with vineyard pruning, tobacco powder briquettes, poplar logs and branches
from apple trees pruning, with a certain moisture content and fractional composition are presented. The influence of excess air - α on the efficiency of
the combustion process - q of the heater and its environmental indicators: the content of CO2, O2, CO and NO in flue gas is investigated.

Keywords: air heater, plant residues, combustion, excess air, efficiency of the combustion process, environmental indicators.
В условията на частно стопанисване на земята,
малките ферми се нуждаят от подходящи топлоенергийни
съоръжения за задоволяване на специфични топлинни
потребности, свързани с характера на земеделското
производство развивано в тях. В [1] е разгледана
конструкцията на въздухоподгревател ВП - 800, разработен в
ИПАЗР - София и предназначен предимно за изгаряне на
растителни остатъци (клони от резитбата на овощни дървета и
лозя, царевични какалашки и др.), а също дърва, въглища и

Фиг.1 Общ вид на ВП – 800

брикети. Въздухоподгревателят създава естествена циркулация
на подгрявания въздух, без наличие на вентилатор.
Конструкцията му е опростена, разработена на модулен
принцип и предоставя гъвкави възможности за многоцелево
използване: отопление на животновъдни, производствени и
битови помещения, малки оранжерии, хижи, вили, сервизи,
търговски обекти и др., както и сушене на зърно, билки, горски
плодове и др.

Фиг. 2 Скарни решетки на ВП - 800 Фиг.3 Димоотводна тръба и тръба за третичен въздух

На фиг. 1 е показан общ вид на въздухоподгревателя
ВП - 800. Той има две врати с клапи. Долната врата служи за
почистване на пепелта и регулируемо подаване на първичен
въздух през клапата й (тръба Ø 86 х 4) в подскарното
пространство, а горната - за подаване на гориво, почистване от
пепел и регулируемо подаване на вторичен въздух през клапата
й (тръба Ø 125 х 5). В горивния обем, между споменатите две
врати, хоризонтално са разположени 4 броя скарни решетки
(светло сечение на отделната скара 34,8 %), вложени в носачи
(светло сечение на огледалото на горене 23,3 %) - фиг. 2. В
задната част на горивната камера е монтирана димоотводна
тръба (тръба Ø 168 х 8) - фиг. 3, с удължена навътре част.
Вътре в тръбата, в долната и част е разположена тръбна
система (тръба Ø 42 х 4) с Т - образна форма. Надлъжната и
част е свързана с въздуха около съоръжението, а
напречната е разположена вътре в горивното пространство,
непосредствено преди началото на димоотводната тръба и има
множество отвори с малък диаметър, през които се подава

подгрят третичен въздух, необходим за турболизиране и пълно
догаряне на газовете в тръбата за отвеждане на димните газове.
Благодарение на непрекъснатата циркулация на въздух,
засмукван от ниските нива на помещенията, загряван в
тръбните дъги (тръба Ø 70 х 4) от горивния процес в пещта и
изтласкван през горните краища на дъгите, се получава бързо
подгряване на въздуха на отопляваните помещения, без
използване на вентилатор. В Таблица 1 са показани някои общи
технически данни на въздухоподгревателя ВП - 800.
Изпитването на ВП - 800 бе осъществено в ИПАЗР София за отопление на автомобилен сервиз и се извърши с:
раздробени лозови пръчки (средна дължина на наситняване –
50 мм), брикети от тютюнев прах (диаметър Ø 80), цепеници от
топола и клони от резитба на ябълкови дървета (средна
дължина на наситняване – 50 мм). В Таблица 2 е показано
влагосъдържанието
на горивата, с които бе проведено
изследването на ВП - 800.

Таблица 1 Общи технически данни на въздухоподгревателя ВП - 800.
Показател

•

Стойност

Габаритни размери, m:
• дължина
• широчина
• височина

1,2
0,8
1,0

Размери на горивната камера, m
• дължина
• диаметър

0,84
0,63

•

Маса, кg

260

•
•

Максимален разход на гориво, kg/h
Максимален отопляем обем на помещението, m3

20
800

•

Таблица 2 Влагосъдържание на горивата използвани при изпитване на ВП – 800
Показател
Съдържание на влага на работна
маса - Wр, %

Лозови
пръчки

Брикети от прах
от тютюн

7.07

7.14
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Вид на горивото
Цепеници
от топола
28.91

Клони от резитбата на
ябълкови дървета
32,08

В Таблица 3 са показани някои резултати от първоначалното изпитване на ВП – 800.
Таблица 3 Някои резултати от първоначалното изпитване на ВП – 800
Вид на горивото
Параметър
Лозови
Брикети от прах
Цепеници
Клони от резитбата на
пръчки
от тютюн
от топола
ябълкови дървета
Маса на зареденото гориво, kg
57
40
50
57
Време за достигане на максимална
температура на въздуха на изхода на
2
2
2½
2 ¾
тръбните дъги, h
Максимална температура на въздуха на
198
185
194
192
изхода от тръбните дъги, оС
Средна температура на въздуха на изхода от
тръбните дъги след 30 - та минута от
150
158
157
143
запалването, оС
Целта на изследването бе: при определен вид растително
гориво (лозови пръчки, брикети от тютюнев прах, цепеници от
топола, клони от резитбата на ябълкови дървета), с определено
влагосъдържание и фракционен състав, да се определи

влиянието на коефициента на излишък на въздух – α върху
коефициента на полезно действие на горивния процес - q на
въздухоподгревателя и екологичните показатели: съдържание
на CO2, O2, CO и NО в димните газове.

Фиг.4 Анализ на димните газове получени при изгаряне на растителни остатъци във ВП - 800 Фиг.5 Газоанализатор TESTO 335

На Фиг.4 е показано извършването на анализ на димните газове, получени при изгаряне на растителни остатъци във ВП
– 800 с газоанализатор TESTO 335 (Фиг.5)
На Фиг. 6 - Фиг. 9 е представено влиянието на коефициента на излишък на въздух – α върху коефициента на полезно
действие на горивния процес - q на въздухоподгревателя и съдържанието на CO2, O2, CO и NО в димните газове. при изгарянето
на лозови пръчки, брикети от тютюнев прах, цепеници от топола и клони от резитбата на ябълкови дървета.
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Фиг. 6 Резултати от изпитанието на ВП - 800 с гориво лозови пръчки.
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Фиг. 7 Резултати от изпитанието на ВП - 800 с гориво брикети от тютюнев прах.
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Фиг. 8 Резултати от изпитанието на ВП - 800 с гориво цепеници от топола
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Фиг. 9 Резултати от изпитанието на ВП-800 с гориво клони от резитбата на ябълкови дървета
ИЗВОДИ:
1.

2.

3.

Лозовите пръчки са приемливи като гориво за ВП800. За кратко време от запалването на
въздухоподгревателя (на 30-та минута – Таблица 3) се
постига висока средна температура на изхода от
тръбните дъги – 150 оС и се постига най-висока
максимална - 198 оС, което се дължи на ниското им
влагосъдържание на работна маса – 7,07 % (Таблица
2) и най-високо съдържание на въглерод, в сравнение
с останалите растителни остатъци от изпитанието,
което им позволява по-продължително време да
поддържат жар. По-висока средна дължина на
наситняване от използваната (до max 500 мм) , не би
влошила съществено коефициента на полезно
действие на горивния процес - q, който при
изпитанията за изгаряне на това гориво във ВП-800
достига максимална стойност q =71,7 % при
коефициент на излишък на въздух α = 1,6 (Фиг. 6).
Брикетите от прах от тютюн също са приемливи
като гориво за ВП-800. При тях по време на
изпитанията бяха постигнати най-високи стойности на
q - 73.5 %, при α = 1,22 (Фиг. 7).
Цепениците от топола поради по високото си
влагосъдържание на работна маса – 28,91 % (Таблица

4.

5.

2) изискват по-дълго време (2 ½ часа) за достигане на
максимална температура на въздуха на изхода на
тръбните дъги -194 оС (Таблица 3). Стойностите на q
при това гориво са по-ниски, което се обяснява с
високото влагосъдържание и значително по-големите
размери на цепениците - максималната стойност на q
е 66,0 % при α = 2,06 (Фиг. 8).
Клоните от резитбата на ябълкови дървета поради
най-високото си влагосъдържание на работна маса –
32,08 % (Таблица 2) изискват най-дълго време (2 ¾
часа) за достигане на максимална температура на
въздуха на изхода на тръбните дъги - 192 оС (Таблица
3). Високото влагосъдържание при това гориво също
води до по-ниски стойностите на q - максималната
стойност на q е 67,6 % при α = 1,18 (Фиг. 9).
При изгарянето на изпитваните растителни остатъци
във ВП - 800 емисиите на NO в димните газове
имат ниски стойности – под 300 ppm.
ЛИТЕРАТУРА
1.

64

Георгиев В. Създаване и изследване на
въздухоподгреватели за изгаряне на земеделски
отпадъци в условията на малки ферми,
Селскостопанска техника, № 1,1997, 23 - 26.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОТАЦИОННЫХ ОРУДИЙ
ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
IMPROVEMENT OF SURFACE SOIL TREATMENT ROTARY IMPLEMENT
Cand.Tech.Sci. Valiev A., eng. Hidiatov L., Dr.Sci.Tech. Ziganshin B.
Kazan state agrarian university, Kazan, Russia

Abstract: The article proposes a new rotary tillage implement for the surface soil treatment, which is based on an analysis of existing
designs. This tool can be used as a separate unit, or as part of combination machines. It provides an effective weed combing process,
dropping them on the field surface, the simultaneous crumbling, creating crumbly soil structure and the rolled seed boxes for rake crops.
KEYWORDS: ROTARY IMPLEMENT, COMBING OUT THE WEEDS, SURFACE TREATMENT.

1. Введение

обеспечивают полное вычесывание корневищ сорных
растений, сбрасывание их на дневную поверхность поля, а
также одновременное создание мелкокомковатой структуры
почвы.

В
составе
современных
комбинированных
почвообрабатывающих машинах широко используются
ротационные бороны и катки различной конструкции. В
отдельных случаях они применяются и как отдельные орудия
для поверхностной обработки почвы. При этом, в зависимости
от конструкции, они обеспечивают рыхление верхнего слоя
почвы,
крошение
комков,
уничтожение
сорняков,
выравнивание и прикатывание поверхности поля [1].
Одна из важнейших задач, которую должны решать
рабочие органы данного типа – это борьба с сорными
растениями. Учитывая, что механический способ борьбы с
сорняками является одним из наиболее экологически
безопасных, изучение и совершенствование рабочих органов,
обеспечивающих, наряду с качественной подготовкой почвы,
эффективное уничтожение сорняков является весьма
актуальным.
Известно, что многолетние корневищные сорняки (пырей
корневищный, острец, хвощ полевой, крапива, тысячелистник)
и корнеотпрысковые (осот полевой, бодяк полевой, горчак
розовый,
молочай,
вьюнок
полевой)
размножаются
вегетативным способом. Из всего многообразия родов и видов
сорняков – это наиболее злостные и трудноискоренимые
сорные растения. Подрезание корней при вспашке и других
обработках почвы не приводит к полному их уничтожению.
Оставшиеся в почве подземные побеги, и корни размножения
выгоняют на поверхность еще большее количество новых
растений, чем было уничтожено их при обработке [2]. Для
борьбы с сорняками данной группы, особенно в засушливых
зонах, эффективным механическим приемом является
вычесывание корневищ и сбрасывание их на поверхность поля
для иссушения.
Кроме того, основным признаком почвозащитных систем
обработки почвы является оставление на поверхности поля
послеуборочных остатков и сохранение их как возможно
дольше. Послеуборочные остатки защищают почву от водной и
ветровой эрозии, способствуют накоплению влаги, уменьшают
ее испарение. Такая система обработки называется –
мульчирующей [3, 4].
Производителями
почвообрабатывающей
техники
предлагается множество различных моделей машин,
обеспечивающих вычесывание сорных растений. В основном
это машины, оборудованные ротационными боронами. Среди
них можно отметить борону кольцевую модульную «ЛидерБКМ», которая имеет двухрядное расположение рабочих
органов, выполненных в виде батарей конических колец
диаметром 700 мм и расположенных под углом атаки 25° [5].
Известны
также
многооперационный
каток
[6],
почвообрабатывающий каток [7], борона дисковая [8, 9],
орудие для послойной обработки почвы [10] и другие.
Однако, несмотря на большое разнообразие, известные
ротационные машины и рабочие органы не всегда

2. Результаты и дискуссия
В целях решения указанной проблемы в Казанском
государственном аграрном университете разрабатывается
ротационное орудие для поверхностной обработки почвы
(рис.1).

а)

б)
Рисунок 1 – Ротационное орудие для поверхностной
обработки почвы:
а – общий вид сверху; б – общий вид сзади
Ротационное орудие состоит из рамы 1 с прицепным
механизмом 2, передней и задней поперечных балок 3 и 4
соответственно, на которых закреплены дисковые батареи 5.
Дисковые батареи 5 состоят из отдельных секций (рис. 2а),
включающих в себя два диска 6, которые установлены на
изогнутой оси 7 с возможностью свободного вращения. При
этом плоскости вращения этих двух дисков образуют между
собой угол α (рис. 2в). Изогнутые оси 7 секций соединены
между собой неподвижно и образуют цельную батарею. При
этом линии изгиба изогнутых осей 7 каждой секции лежат в
одной плоскости, отклоненной от вертикали в сторону
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поступательного движения орудия Ve на угол φ (рис. 2б), при
котором обеспечивается минимальное расстояние между
дисками 6 на уровне поверхности поля в зоне выхода их из
почвы. Значение угла φ, удовлетворяющее этому условию,
определяется по формуле:
𝑎𝑎
𝜑𝜑 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �1 − �,
𝑅𝑅
где а – глубина погружения дисков в почву,
R – радиус дисков.

оси 7 секций устанавливают так, чтобы линии их изгиба
лежали в одной плоскости, отклоненной от вертикали в
сторону поступательного движения агрегата Ve на угол φ. При
выполнении этого условия обеспечивается минимальное
междисковое расстояние на уровне поверхности поля в зоне
выхода режущей кромки дисковых рабочих органов из почвы.
Тем самым достигается более лучшее крошение почвы и
захватывание корней сорных растений.
При дальнейшем движении и вращении дисковых рабочих
органов зажатые между ними корни сорных растений
извлекаются из почвы и выбрасываются вместе с ней на
поверхность поля.
Ротационное орудие может быть использовано для
поверхностной обработки почвы, как отдельный агрегат, так и
в составе комбинированных почвообрабатывающих машин.

3. Выводы

а)

Таким образом, в процессе работы, ротационное орудие
для
поверхностной
обработки
почвы
обеспечивает
эффективное вычесывание сорняков, сбрасывание их на
дневную поверхность поля с одновременным крошением,
созданием мелкокомковатой структуры почвы, а также
прикатанного
семенного
ложе
для
посева
сельскохозяйственных культур.
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б)

в)
Рисунок 2 – Секция дисковой батареи:
а – вид сверху секции дисковой батареи; б – вид сбоку секции
дисковой батареи; в – вид А секции
При необходимости, для обеспечения полного перекрытия
обрабатываемой зоны по всей ширине захвата агрегата,
дисковые батареи 5 могут быть установлены более чем в два
ряда.
Ротационное орудие для поверхностной обработки почвы
работает следующим образом.
При проходе орудия по полю, предварительно
обработанному дисковыми или лаповыми рабочими органами,
диски 6 надрезают поверхностный слой и заглубляются в почву
на глубину а. В процессе движения, за счет сил трения, диски 6
вращаются в направлении поступательного движения агрегата.
При этом за счет того, что диски 6 каждой отдельной секции
установлены на изогнутой оси 7 и образуют между собой угол
α, происходит сужение междискового пространства в ее задней
части. По мере движения орудия, поверхностный слой почвы,
срезаемый дисками, проходя через междисковое пространство,
подвергается сжатию дисками 6 и крошится на более мелкие
структурные элементы. В целях лучшего крошения почвенных
комков, зажатия и захватывания корней сорных растений
дисками
в
междисковом
пространстве,
неподвижно
соединенные между собой и образующие батарею, изогнутые
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RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE RECOVERY OF WORN-OUT PARTS OF
AGRICULTURAL MACHINERY THROUGH RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES
TO INCREASE THEIR RELIABILITY
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ
Академик академии с/х наук Грузии, доктор технических наук, полный профессор Кацитадзе Д.В1.,
Грузинский аграрный университет, Грузия, Тбилиси, Аллея Давида Агмашенебели 13-ый км.

Abstract: On the basis of theoretical and experimental studies with the application of the similarity and dimensional theory and planning of
multifactorial experiments typical similarity criteria, criterion equations and regression mathematical models of reduction processes are
obtained, verification of their adequacy and optimization by means of a steep ascent method is conducted.
The physico-mechanical properties (adhesion strength, hardness, wear resistance) of the obtained metal coatings are investigated and
resource-saving technological processes are developed for recovery of worn-out parts of agricultural machinery via iron-plating,
electroplating and electric-spark alloying in order to increase their reliability.
As a result of researches the original compositions of electrolytes, accessories and recovery modes are worked out, the novelty of which is
justified by appropriate patents and author’s certificate for invention.
KEYWORDS: REALIABILITY, AGRICULTURAL TECHNIQUE, RESOURCE, RECOVERY, MODELING, SIMILARITY CRITERIA
деформаций,гальванические способы и др.,которые позволяют
восстанавлывать
начальные(номинальные)
размеры
изношенных деталей. Следует отметить,что большинство этих
способов,установок и технологий устарело и не дает нужного
эффекта, поскольку
восстановительные технологии не
являются ресурсосберегающими и не позволяют получать
металлопокрытия
с
высокими
физико-механическими
свойствами(прочность сцепления,твердость,износостойкость).
На инженерно-технологическом факультете Грузинского
аграрного университета проводятся комплексные научноисследовательские и проектно-технологические работы по
разработке новых материалов,ресурсосберегающих технологий
и установок для повышения надежности и ресурса
сельхозтехники. На основе этих исследований опубликовано
много научных статей и получено 12 авторских свидетельств
на изобретение и патентов [2,3,4,5 ]. Исследования ведутся по
трем направлениям:
-Разработка научно-методических основ повышения
надежности
машин,планирования
экстремальных
экспериментов и оптимизации восстановительных процессов.
-Разработка и исследование процесса электроискрового
легирования (ЭИЛ) деталей.
-Разработка новых электролитов для получения
износостойких электролитических сплавов ,исследование их
физико-механических свойств,оптимизация
процесса и
разработка ресурсосберегающей технологии восстановления
изношенных деталей сельхозтехники.
По первому направлению нами разработаны научные
основы расчета и повышения надежности сельхозтехники
[2,3], которые учитывают специфику конструкции и работы
сельхозмашин.Разработаны также оригинальные общие и
частные методики
для планирования экстремальных
экспериментов,математического
моделирования
восстановительных процессов деталей с применением теории
подобия и размерностей с последующей оптимизации. Эти
методики апробированы и использованы во многих научных
исследованиях[ 2,3,4,5 ].

Повышение надежности сельскохозяйственной техники
весьма важная проблема мирового значения решение которой
дает большой экономический эффект. Особенно актуальным
является восстановление изношенных деталей новыми
материалами
и
иновационными
ресурсосберегающими
технологическими процессами ,позволяющими сократить
расход дефицитных запасных частей и повысить их срок
службы.
Проблема
особенно актуальна в условиях
нынешного экономического кризиса, когда
фермеры и
частные предприниматели постоянно ищут новые резервы
доходов.Так,например, во многих экономически развитых
странах(Япония, Канада,ФРГ,франция и,особенно, США)
такой подход называют „Цветущим» бизнесом.
Восстановление
изношенных деталей выгодно вследствие
того,что в это время они яляются исходными материалами
(заготовкой) на изготовление которых (руда, выплавка,
отливка,механическая, термическая и химико-термическая
обработки) расходуются большие материальные и трудовые
затраты.
Следует отметить,что, к сожалению, многие ученые и
специалисты пройзводства прямо заявляют, что настало время
отказаться от повторного использования отработанных деталей
и вместо них использовать новые[1]. Считаем,что такой
подход неверный,поскольку „Вторая жизнь “машин путем
использования новейших технологий,материалов и установок
восстановления их изношенных деталей является наиболее
рациональным направлением максимальной отдачи техники .
Исходя из вышеизложенного,исследование и разработка
новых материалов и ресурсосберегающих технологий
восстановления изношенных деталей сельскохозяйственной
техники является важной технико-экономической проблемой и
ее решение вполне соответствует современным требованиям
науки и производства.
Для восстановления изношенных деталей с.х. техники во
многих странах применяются традиционные способы-ручная
газовая и электродуговая сварка и наплавка,автоматическая
наплавка под флюсом,вибродуговая наплавка,наплавка в среде
углекислого газа и водяного пара,плазменная наплавка,методы
пластической
и
электро-механической
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Весьма интереснoй,по нашему мнению,является
новая
ресурсосберегающая технология восстановления деталей ЭИЛ.
Нами спроектирована и изготовлена оригинальная установка
ЭИЛ(рис.1)

Рис.3 Детали,восстановленные ЭИЛ
Разработанная нами ресурсосберегающая технология ЭИЛ
позволяет повысить срок службы деталей в 1,5...2,0 раза.
Весьма интересными являются также новые материалы и
технологии
восстановления
деталей
гальваническими
покрытиями, в частности железнением. Нами на уровне
авторского
свидетельства
на
изобретение
получен
принципиально
новый
железо-никелевый
электролит,позволяющий получать качественные покрытия
высокой ударной износостойкости[4 ].
Нами проведены комплексные исследования физикомеханических свойств железо-никелевых покрытий(прочность
сцепления,твердость,износостойкость).
Ниже
приведена
последовательность исследования их твердости с применением
теорий
подобия
и
размерностей
и
планирования
многофакторных экспериментов.
Параметр оптимизации(твердость покрытий) зависит от
множества факторов, учесть одновременное влияние которых в
обычных
экспериментах
не
представляется
возможным.Поэтому,попытались использовать комплексно
методы теории подобия ,размерностей и планирования
экстремальных экспериментов[6,7,8,9].Такой подход к вопросу
позволяет учесть одновременное влияние большого количетва
факторов на параметр оптимизации,получить надежные и
обоснованные
результаты
в
виде
регрессионных
уравнений,провести оптимизацию технологического процесса
и обобщить результаты
исследований. Изучали влияние
технологических критериев подобия на твердость железоникелевых покрытий. Задачу ставили так-получить функцию
отклика
твердости
в
зависимости
от
критериев
подобия[6,7,8,9,10]:
Y = f (𝜋𝜋 1 , 𝜋𝜋 2 , 𝜋𝜋 3) . . . (1)
,
Y-твердость покрытий, Мпа

Рис.1 Установка для электроискрового легирования деталей
Теоретическими и экспериментальными исследованиями нами
получены характерные критерии подобия и разработаны
оптимальные условия ЭИЛ :
-Сила короткого замыкания I=18A
-Напряжние на конденсаторе V=60 в.
-Время восстановления T=4мин.
На
рис.2
показана
микроструктура
стали
65Г,восстановленной ЭИЛ с применением твердого сплава
Т15К6.

Рис.2 Микроструктура стали 65Г,восстановленной
ЭИЛ с применением твердого сплава Т15К6.
Исследования показали,что переходная зона состоит из
упрочненного т.н.”белого» слоя образование которого
происходит при высоких давлениях и температурах,что
обуславливает
получение
неустойчивых
структур
неигольчатого мартенсита.
На рис.3 представлены детали, восстановленные ЭИЛ .

𝜋𝜋1 =

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐾𝐾
𝐾𝐾𝐾𝐾

,

𝜋𝜋 =
2

𝑡𝑡

𝑡𝑡 1

,

Е-электрохимический

𝜋𝜋3 = 𝑝𝑝𝑝𝑝

экивалент ,

D - катодная плотность тока,

А

м2

кг.А
сек

К-отношение концентраций хлористого и сернокислого
железа
t-температура электролита, 0C.
t-температура термообработки, 0C.
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V-скорость увеличения катодной плотности тока, ,

А

После обработки экспериментальных данных получено
адекватное регрессионное уравнение
. . ,(3)
Y=5270-355 𝜋𝜋 -339 𝜋𝜋 12

м2 сек

Планирование
экспериментов
и
обработку
данных
производили по плану Бокса-Бенкина[6 ] и методике,
разработанной нами[10].При небольшем числе экспериментовN=15 данный план удобен вследствие того,что критерии
подобия изменяются на трех уровнях и обладает хорошими
статистическими характеристиками. Математическая модель
имеет вид:
Y = b0+ ∑3𝑖𝑖=1 𝑏𝑏𝑖𝑖 𝜋𝜋𝑖𝑖 + ∑3𝑖𝑖<𝑗𝑗 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜋𝜋𝑖𝑖 𝜋𝜋𝑗𝑗 + ∑3𝑖𝑖=1 𝑏𝑏𝑖𝑖 𝜋𝜋𝑖𝑖 2 . . . (2)
b0 -постоянный коэффициент.
bi И bij -коэффициенты регрессионного уравнения.
Была составлена матрица планирования экспериментов (таб.1)
Таб.1

Катодная плотность тока-D=2000

𝜋𝜋

Температура электролита-t=62, 0C.
Водородный показатель- рH=3,0
По результатам теоретических и экспериментальных
исследований нами была разработана ресурсосберегающая
технология восстановления изношенных деталей
сельскохозяйственной техники.
Проведенные эксплуатационные испытания восстановленных
железо-никелевым покрытием деталей показали,что их ударная
износостойкость увеличивается в 1,5..1,8 раза.
На основе проведенных исследований можно сделать
следующие выводы:
-Разработаны теоретически основы и методики планирования
экстремальных экспериментов при восстановлении
изношенных деталей сельхозтехники иполучены характерные
критерии подобия .
-Получены критериальные и регрессионные уравнения для
исследования процессов восстановления деталей ЭИЛ и
гальваническим железнением,проведена их оптимизация и
установлены рациональные режимы.
-Разработаны новые установки,приспособления и
ресурсосберегающие технологические процессы
восстановления деталей,которые позволяют увеличить их срок
службы в 1,5...2,0 раза.

Буквенное
обозначен
ие

+1

+1

𝜋𝜋

-1

𝜋𝜋

-1

α

+1

-1

-1

-1

(1)

+1

+1

+1

-1

αb

+1

-1

+1

-1

b

+1

+1

-1

+1

ac

+1

-1

-1

+1

c

+1

+1

+1

+1

abc

+1

-1

+1

+1

bc

0

1

2

3

В таблице2 даны уровни и интервалы варьирования факторов.
Таб.2 уровни и интервалы варьирования факторов
Наименование
𝜋𝜋
𝜋𝜋
π
1

Основной
уровень
Интервал
варьирования
Верхний
уровень
Нижний
уровень

2

3

35

60

2,0

15

20

1,0

50

80

3,0

20

40

1,0
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Определениие
твердости
покрытий
проводили
по
стандартной методике[11,12 ],а микротвердость замеряли
на приборе ПМТ-3 с нагрузкой на инденторе 100н.
В таблице 3 представлены результаты экспериментов.
Таб. 3 Результаты экспериментов

№
Опыта
1

𝜋𝜋

0

𝜋𝜋

1

𝜋𝜋

2

𝜋𝜋

3

Y

+1

50

20

1,0

4576

2

+1

20

20

1,0

5282

3

+1

50

80

1,0

4574

4

+1

20

80

1,0

5286

5

+1

50

20

3,0

4933

6

+1

20

20

3,0

4934

7

+1

50

80

3,0

4938

8

+1

20

80

3,0

А

м2

Матрица планирования экспериментов

Кодовое обозначение факторов
𝜋𝜋

2

Путем оптимизации уравнения получены отимальные условия
железнения и состав элоктролита:
Хлористое железо- 250г/л
Хлористый никель- 15 г/л
Сернокислое железо-200г/л
Сернокислый никель- 10 г/л

4932
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ИЗСЛЕДВАНЕ ТРАЙНОСТТА НА НАВАРЕНИ ПОД СЛОЙ ОТ ФЛЮС
ПОКРИТИЯ В АБРАЗИВНА СРЕДА
Methodology for examination of abrasion resistance of weld coatings in abrasive medium
Assoc. Prof. Nikolov M. PhD1, As. Slivarov O. PhD2
University of Ruse1, University of Plovdiv2, Bulgaria,
E-mail: mnikolov@uni-ruse.bg, oslivarov@dir.bg
Abstract: The results for submerged arc overlaying coatings of parts of agricultural, transportation, construction and forest machinery
are achieved. The highest wear resistance was achieved through DUR 600 solid wire electrode, FBTT flux and intermediate alloy of Lincolnweld 860 flux. The wear of the coatings is very slightly increased for long period of time that provides conditions for long-term predictions about their general condition and remaining resource.
Keywords: abrasion wear, submerged arc welding and overlaying
на влагоемкост) и „мокра” (с влажността W 90 % от ППВ).
Хидроабразивната среда се получава чрез използване на специална приставка към уредбата за трибологично износване СТ-1.
За постигане на постоянна влажност на абразивната среда, в
специален резервоар е налята вода, която изтича с определен
дебит към абразивната среда. Нивото на абразивния прах преди
изпитване трябва да покрива образците, монтирани на диска.
Схемата на взаимодействие между опитния образец и абразивната среда, възпроизвеждана от уредбата СТ-1 може да бъде
с долен абразив или горен абразив. При схемата на изпитване с
„долен абразив” се осъществява натиск между образците и
абразивната среда, което се съпровожда с интензивно триене,
по-голямо износване и по-голямо общо загряване на средата.
При работа по схемата с „горен абразив” образците повдигат
намиращата се над тях абразивна смес, като натискът, а оттам
триенето и износването са значително по-малки.
Изборът на конкретна схема на изпитване зависи от условията, при които работят изпитваните детайли и трябва максимално да ги наподобява. Изпитванията при установяване трайността на наварените под слой от флюс покрития са направени
по схемата “долен абразив” на обработени до зачистване плоски образци.
Честотата на въртене на образците е 80 min-1, тя е константа
и не се променя по време на експеримента. Радиусът на въртене на образците е 120 mm. Температурата в процеса на изпитване съответства на температурата на околната среда. Образците се закрепват на диска под наклон 30, т.е. фронтът на атака
позволява на абразива да се трие интензивно в изпитвания
образец. Зареждането с прахообразния абразив, както и поставянето и снемането на диска с изпитваните образци се извършва чрез снемане на капака.
В съответствие с избраната методика, общата продължителност на изпитването на образците в среда от формовъчна
смес тип К16 е 48 часа (2880 min), разпределени в 6 опита по 8
часа (480 min) за образците от всяка група. След изтичането на
общата продължителност, абразивната среда се подменя с нова.
Броят на опитите се определя в съответствие с изискванията на
теорията на вероятностите и математическата статистика [3].
Изхождайки от модалните и средните значения на статистическото разпределение на износените детайли е избран детайлът - "модел" за лабораторните изследвания отговарящ на
детайлите от земеделската и транспортната техника. Значителна част от голямогабаритните детайлите, подложени на абразивно износване са ротационни. За това приехме наварените
образци да бъдат също ротационни.
Избраният "модел" има следните характеристики: материал
- Ст 45, твърдост на основния метал - 200...220 НВ, диаметър
100 mm, дължина 200 mm и тегло 12 kg, дебелина на
навареното покритие 10 mm [5]. Покритието е получено чрез
наваряване с междинен слой поради по-доброто му формиране
и по-малката прибавка за механична обработка [6]. Режимът за
наваряване под слой от флюс е посочен в табл. 1.
От наварените модели се изрязват образци за изпитване на
триене и износване в абразивна среда със следните параметри:

1. Въведение
Трайността на съвременната земеделска, транспортната,
строителната и горска техника се определя до голяма степен от
износването на техните съединения в процеса на използване.
Този тип техника работи в абразивна среда което ускорява
значително износването. Естествено стремежът на изследователите и технолозите е да се намали износването и да се повиши трайността техниката.
Повишаване на трайността при ремонта на земеделската,
транспортната, строителната и горска техника се постига чрез
възстановяване на износените детайли. Един от основните
методи за възстановяване на детайли от ходовата система на
верижните машини е наваряването под слой от флюс. Възникването, развитието и интензивността на протичане на износването се определя от свойствата на възстановителните покрития,
тяхното качество, а също външните въздействия и условия.
Основната цел на тази статия е установяване на трайността
на възстановени чрез наваряване под слой от флюс голямогабаритни детайли от верижни трактори работещи в абразивна
среда.

2. Изложение
Методиката за изследване трайността на наварени под слой
от флюс покрития е разработена въз основа на съвременните
разбирания за научното изследване.
За входни фактори на кибернетичния модела на изследване
са приети: векторът на параметрите на абразивната среда Тр
(вид и състояние на абразивната среда, взаимодействие на
абразива и образеца); Рр векторът на режима на триене (натоварване, скорост на движение, температурен режим, продължителност на опитите и др.); Крп векторът на параметрите на
покритието (вид на покритието, качествени характеристики на
покритието).
За изходен параметър, характеризиращ процеса на триене и
износване на образците в абразивна среда е приет векторът на
абразивно износване на образците в процеса на лабораторно
изпитване Iаи (големина, динамика, интензивност на износването и износоустойчивост).
Методиката за изследване износоустойчивостта на наварени покрития предвижда използването на специално изработен
от нас стенд за триене и износване в свободна абразивна среда
СТ-1, позволяваща износване на триещата се повърхност при
плъзгане.
При избора на абразивна среда се ръководехме от условието за максимално подобие между лабораторните и реални условия на триене и износване. Изпитването се извърши при
използването на абразивен материал формовъчна смес тип К16
с едрина на зърната 0,016 mm. Формовъчната смес тип К16 се
използва в металолеенето при изготвяне на форми, със своя
състав тя се доближава до характеристиките на средата, в която
работят земеделските, мелиоративните, горските и някои транспортни машини.
Изследването се проведе при две нива на влажност на абразивната среда „суха” (с влажност W 10 % от пределната почве-
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Изследваните наварени покрития са получени чрез многослойно наваряване под слой от флюс върху ротационни детайли.
Покритията са съставени от два слоя, с различни материали и
флюси (табл.2). Наварените образците са групирани в групи,
според добавъчния материал и според използвания флюс, като
всяка група съдържа 6 образеца.
Подбраните електродни телове за наваряване се отнасят
към неръждаемите и топлоустойчиви стомани и са близки по
химически състав до основния метал, от който са изработени
голямогабаритните детайли. Добавъчния материал е с диаметър
1,2 mm. Избраният защитен флюс ОК 10-96, производство на
фирмата ЕSAB, има добри металургични качества, а флюсовете
CS 350 и FBTT добри легиращи свойства с оглед увеличаване
износоустойчивостта на наварените работни повърхности.
Големината на износването на навареното покритие се определя по тегловия метод, чрез измерване масата на образците

дължина L = 50 mm, ширина В = 35 mm, дебелина b = 5 mm,
маса на подложката G = 70...80 g [1].
Таблица 1
Параметри на режима на многослойно наваряване на
ротационни образци
Показатели
Стойност
33
28
180-200
прав
1,26
3
3

I, mg

Напрежение на дъгата, V
На първия слой
На втория слой
Големина на тока, А
Вид на тока
Скорост на наваряване, m\min
Стъпка на наваряване, mm\ min-1
На първия слой
На втория слой
Скорост на подаване на електродния тел,
m\min
На първия слой
На втория слой
Диаметър на електродния тел, mm
Излет на електродния тел, mm
Обща дебелина на наварения слой, mm

0,9
0,9

40.0
35.0

Група 1

30.0

Група 2

25.0

1,2
15
3,6 – 6,8

Група 3

20.0

Група 4

15.0

Група 5
Група 6

10.0

Еталон

5.0

Детайлите от ходовата система на верижните машини работят в условията на силно абразивно износване придружено с
значителни ударни натоварвания. Те имат значително износване, което може да се компенсира чрез наваряване на шевове на
няколко слоя. Последният слой трябва да бъде износоустойчив,
до като междинните имат други функции.
Многослойното наваряване е подходящи и за това, че последния слой може да се изпълни от скъп износоустойчив добавъчен материал, който задоволява изискванията за надеждност
на възстановения детайл, а останалите слоеве да служат като
основа. Тези изисквания в голяма степен се постигнат и при
полагане на няколко слоя от един и същ добавъчен материал,
тъй като последния слой съдържа по-малка количество от
основния метал и повече добавъчен материал, което придава
твърдост на покритието. При наваряване на първия слой, твърдата сплав неизбежно се смесва с основния метал на детайла и
в първия наварен слой съдържанието му е повече, поради което
твърдостта и износоустойчивостта са по-малки. С всеки следващ слой се увеличава процентното отношение в полза на
твърдата сплав.
Многослойното наваряване спомага за намаляване на скоростта на охлаждане на наварената повърхност, като се препоръчва всеки следващ слой да се полага преди да е напълно
изстинал възстановявания детайл. Освен това всеки следващ
слой термообработва лежащия под него слой. Поради това
многослойните шевове имат повишена пластичност и жилавост. Друго положително качество на многослойното наваряване е това, че наваръчното покритие става по-равномерно при
всеки следващ нанесен слой.

0.0
480

Св - 08Г2С
Св - 08Г2С
30ХГСА
Нп-18XГСА
DUR 500

Lincolnweld 860
Lincolnweld 860
Lincolnweld 860
Lincolnweld 860
Lincolnweld 860

CS 350
OK 1096
FBTT
FBTT
FBTT

6

DUR 600

Lincolnweld 860

FBTT

1440

1920

2400

2880

t, min

Фиг. 1. Динамика на големината на износване на еталонни и
наварени с междинен слой образци в суха абразивна среда от
формовъчна смес тип К16

в началото и края на всеки опит на аналитична везна тип WA
33 PRLTA 13/1 с точност до 0,1 mg. Изменението на масата на
образците след всеки опит, дава възможност да се получи динамиката на изменение на износването в процеса на абразивно
износване. Динамиката и интензивността на износване на еталонните и наварените образци се определя по методиката,
посочени в ГОСТ 23.208 – 79 [2].
Динамиката на изменението на големината на сумарното
износване на еталона и възстановителните покрития са показани на фиг.1 и фиг.2.
Наварените образци (Фиг.1) имат значително по-малко износване в сравнение с еталонните в суха абразивна среда. За
еталона и всички групи наварени образци се забелязва сравнително равномерно и плавно увеличаване на количество снет
материал при изпитване. Това свойство е благоприятно при
експлоатационните условия, тъй като не предизвиква резки
колебания на размерите на детайлите при износването им.
Съгласно (Фиг.1), образците от групи 2, 5 и 6 достигат
стойности на износване от 10 mg в края на изпитването, до като
за останалите образци в края на цикъла сумарно снетия материал е 15...20 mg, а за еталона е 37 mg.
Най-голямо сумарно износване имат образците от група 1,
което в края на изпитването достига 19 mg. Най-малко сумарно
износване имат групите № 5 и 6 – съответно 10 mg и 8 mg в
края на цикъла, което е два пъти по-малко от износването на
образци от група 1. За група 6 големината на износването след
първия опит се е увеличила само с 3 mg.
Изследването на износване във влажна среда е съпроводено
със значителни усилия за преодоляване на уплътнения абразивен материал от страна на образците относно изследването в
сух абразивен материал. За това в този случай износванията са
по-големи от тези в сух материал.
Изменението на сумарното износване във влажна абразивна
среда има аналогичен характер както при сухия абразив, но
влажния абразив повишава сумарното износването на образците от 2 до 8 mg (Фиг.2). При изпитването, сумарното износване
на образците от групи № 2, 5 и 6 имат най-ниски стойности. В
края на цикъла те са съответно 15 mg, 16 mg, 10 mg.

Таблица 2
Материали за многослойно наварени ротационни
образци с разлика в използвания флюс на всеки слой
Флюс
№
Електроден
износоусматериал
междинен
тойчив
1
2
3
4
5

960

71

I, mg

Най-голямо сумарно износване във влажна абразивна среда
имат отново образците от групи 1, 3, и 4, както при сухия абразив, на с по-високи стойности.
Износването на образци от група 6 имат най-малко сумарно
износване в суха и влажна абразивна среда, като увеличението
на износването след първия опит е в границите на 3...5 mg,

J*10^(-8)

Най-висока е интензивността на износване във влажна абразивна смес на еталонните образци, след това на образците от
групи № 1, 3 и 4.
0,45
0,40
0,35

Група 1

40.0

0,30

Група 2

35.0

0,25

Група 1

30.0

Група 2

25.0

Група 4

15.0

Група 5

0,05

Група 6

0,00

0.0
960

1440

1920

2400

2880

Фиг. 2. Динамика на големината на износване на еталонни и
наварени с междинен слой образци във влажна абразивна
среда от формовъчна смес тип К16

J*10^(-8)

0,40
Група 2
Група 3

0,25

Група 4

0,20

Група 5

0,15

Група 6

0,10

Еталон

0,00
960

1440

1920

2400

2880

1920

2400

2880

t, min

От приведените в (табл.3) данни се вижда, че най-висока
износоустойчивост в суха и влажна абразивна среда имат наварените покрития от групи 5 и 6, като за сух абразив износоустойчивостта на група 6 е почти два пъти по-висока от износоустойчивостта на останалите групи. Това се потвърждава и от
резултатите за износването на образците от тази група представени на (Фиг. 1 и 3). Най-ниска е износоустойчивостта на наварени покрития от групи 1, 3 и 4.
Получените резултати от трибологическите изследвания на
наварените под слой от флюс покрития за детайли от ходовата
система на земеделската, транспортната, строителната и горска
техника работещи в условията на абразивно износване, показват, че най-малко износване и най-голяма износоустойчивост в
тези условия имат наварените покрития от група 6

0,05
480

1440

Таблица 3
Износоустойчивост и относителна износоустойчивост на образци, наварени с междинен слой
Относителна износоустойчивост
Образци Износоустойчивост
Суха
Влажна
Суха
Влажна
Група 1
0,08
0,07
2
1,75
Група 2
0,15
0,16
3,75
4
Група 3
0,10
0,09
2,5
2,25
Група 4
0,11
0,10
2,75
2,5
Група 5
0,23
0,16
5,75
4
Група 6
0,25
0,19
6,25
4,75
Еталон
0,04
0,04
1
1

0,45
Група 1

960

Износоустойчивостта на наварените под слой от флюс голямогабаритни детайли е комплексно свойство и зависи от
много фактори, като процентното съдържание на въглерода и
легиращите елементи, получените закалъчни структури, жилавостта и крехкостта на наварения метал и др. С увеличаване на
твърдостта на наварения метал, като правило се увеличава
износоустойчивостта на детайлите работещи в условията на
абразивно износване.
Резултатите за износоустойчивостта и относителната износоустойчивост на наварените под слой от флюс образци е представена в (табл.3). Относителната износоустойчивост е определена спрямо еталона.

което съставлява 30...40 % от общото сумарно износване. Това
плавно нарастване на износването позволява в практиката да се
предвиди износването на голямогабаритните детайли и да се
правят прогнози за промяна на ресурса им.
Освен големината на износването важно значение за оценка
на износването на триещите се повърхности има интензивността на износване, която е една от главните триботехнически
характеристики.
Интензивността на износването дава възможност да се сравнява износването на възстановените детайли
от различни материали. Тя ни дава информация относно загубата на материал в зависимост от пътят изминат от изследваната повърхнина на износване, както и от плътността на материала на същата повърхнина. Едно от главните изисквания към
наварения материал се явява достатъчната износоустойчивост в
зададените условия на работа, която се характеризира с интензивността на износването.

0,30

Еталон

Фиг. 4. Интензивност на износване на еталонни и наварени с
междинен слой образци във влажна абразивна среда от формовъчна смес тип К16

t, min

0,35

Група 6

480

Еталон

480

Група 5

0,10

20.0

5.0

Група 4

0,15

Група 3

10.0

Група 3

0,20

t, min

Фиг. 3. Интензивност на износване на еталонни и наварени
с междинен слой образци в суха абразивна среда от формовъчна смес тип К16

Съгласно (Фиг.3), интензивността на износване намалява
интензивно в първите 24 часа, след което остава почти постоянна, като в графиките се наблюдава плавен преход от стръмната част към полегатата част. Това може да се обясни с по
малката твърдост на формовъчна смес тип К16. Закономерно е
еталоните да имат по-голяма интензивност на износване в
сравнение с изпитваните образци.
Образците от групите 5 и 6 притежават най-ниска интензивност на износване (Фиг.3), а най-висока е тя при групи 1, 3 и
4, което показва по-висока трайност на възстановителните
покрития от групи 5 и 6.
Съгласно (Фиг.4) интензивността на износване на образците изпитвани във влажна абразивна среда е по-голяма от тази
на образците изпитвани в суха абразивна среда, което е потвърждава и от резултатите в [4]. Образците изпитвани в среда
от формовъчна смес тип К16 от групите 5 и 6 имат най-ниска
интензивност на износване в сравнение с останалите групи.

3. Заключение
1. Възстановителните покрития имат плавно нарастване на
сумарното износването, което позволява в практиката да се
предвиди износването на детайлите от ходовата система на
земеделската, транспортната, строителната и горска техника
работещи в условията на абразивно износване, като се правят
прогнози за промяна на ресурса им.
2. Наварените под слой от флюс покрития с електродна тел
DUR 600 и флюс FBTT и междинен слой с флюс Lincolnweld
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860 имат най-малка големина на сумарното износване в края на
изпитването 8...10 mg.
3. Най-ниска интензивност на износване притежават наварените под слой от флюс покрития с електродна тел DUR 600 и
DUR 500 което показва висока трайност в условията на абразивно износване на тези покрития.
4. Най-голяма износоустойчивост в условията на абразивно
износване имат наварените под слой от флюс покрития от
група 6.
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МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТТА НА НАВАРЕНИ
ПОКРИТИЯ В АБРАЗИВНА СРЕДА
Methodology for examination of abrasion resistance of weld coatings in abrasive medium
Assoc. Prof. Nikolov M. PhD1, Prof. Stanev L. PhD2, As. Slivarov O. PhD2
University of Ruse1, University of Plovdiv2, Bulgaria,
E-mail: mnikolov@uni-ruse.bg, oslivarov@dir.bg
Abstract: A method for testing the abrasion resistance of welded coatings in abrasive environment is developed. A major criterion of repair coating’s durability evaluation is determined. CT-1 stand for friction and wear resistance in abrasive free environment modeling the
working conditions of the details of running gear and transmission chain wheel agricultural machinery has been designed and built up.
Keywords: methodology, abrasion wear, welding
Освен кибернетичния модел методиката за трибологичните
изследвания на свойствата на наварените покрития включва

1. Въведение
Съвременната теория на подобието и моделирането е свързващо звено между теоретичните и експерименталните методи
за изучаване на природни явления. Тя дава определен подход за
планиране на научните изследвания, за обработка и обобщаване на експерименталните резултати и за прогнозиране на поведението на изучавания обект.
Важен момент за установяване изменението на трайността
на възстановените чрез наваряване детайлите при абразивно
износване е разработването на методика за лабораторно изпитване на наварените покрития в абразивна среда.
Моделирането на абразивното износване представлява
сложен процес, който ни дава възможност да: възпроизвеждаме
свойствата на обекта в лабораторни условия; да наблюдаваме
изследвания обект; да направим анализ на получените резултати.

Тр
Рр

Фиг.2. Модел за изпитване на износване в среда от свободен
абразив: Tp-вектор на параметрите на абразивната среда; Ppвектор на режима на триене; Kрп-вектор на параметрите на
покритието; Iаи-вектор на абразивно износване на образците.

физическия модел за изследване и свързаните с него методи и
средства за измерване параметрите на процеса за абразивно
износване на възстановените детайли.
Параметрите на физическият модел за изследване на износоустойчивостта на наварени покрития в абразивна среда са
четири вида: геометрически, механически, физически и технологически. Тези параметри се избират въз основа на статистическия анализ на конструктивно - технологическите и експлоатационни характеристики на износените и възстановявани
детайли.
Геометрическите параметри включват: размерите на двойцата, макро и микрогеометрията на триещите се повърхности.
Механическите параметри включват: вътрешните напрежения,
макро и микротвърдостта на триещите се повърхности. Физическите параметри включват: масата на образците. Технологическите параметри включват: дебелина на покритието, макро и
микроструктурата на повърхностния слой на наварените образци.
Изхождайки от модалните и средните значения на статистическото разпределение на износените детайли е избран детайлът - "модел" за лабораторните изследвания отговарящ на
детайлите от земеделската и транспортната техника.

2. Изложение
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Методиката за изследване е разработена въз основа на съвременните разбирания за научното изследване, като връзката
между основните елементи и структурата на методиката са
показани на (Фиг. 1) с помощта на теорията на графите.
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Фиг.1 Структура на методиката за изследване износоустойчивостта на наварени покрития:
ЦЗ–цел и задачи на изследването; ИД–износени детайли; СХ–
структурни характеристики; КМ–кибернетичен модел; ФМ–
физически модел; РМ–режим на изпитване; МС–методи и средства за измерване; РЗ–резултати от изследването .

Структурата на методиката за изследване износоустойчивостта на наварени покрития включва цел и задачи, въз основа
на разпределението на структурните характеристики на износените детайли се избират параметрите на физическия модел.
Според приетите критерии се определят основните входните
фактори и изходни параметри на кибернетичен модел и се
изработва плана за провеждане на експериментите. След това
се определят методите и средствата за измерване, обработване
и представяне на резултатите от изследването.
За входни фактори на кибернетичния модела (Фиг.2) на изследване са приети: векторът на параметрите на абразивната
среда Тр (вид и състояние на абразивната среда, взаимодействие на абразива и образеца); Рр векторът на режима на триене
(натоварване, скорост на движение, температурен режим, продължителност на опитите и др.); Крп векторът на параметрите
на покритието (вид на покритието, качествени характеристики
на покритието).
За изходен параметър, характеризиращ процеса на триене и
износване на образците в абразивна среда е приет векторът на
абразивно износване на образците в процеса на лабораторно
изпитване Iаи (големина, динамика, интензивност на износването и износоустойчивост) .

Фиг.3. Характеристики на детайла - "модел" за изследване на
износоустойчивостта на наварените детайлите: 1-подложка; 2покритие; 3-монтажен палец.

Избраният "модел" има следните характеристики [1]: материал на подложката - Ст 45, твърдост - 200-220 НВ, дебелина
на подложката - b = 5 mm, дължина на подложката - L = 50 mm,
ширина на подложката В = 30/35 mm, маса на подложката - G =
70-80 g, покритието е получено чрез наваряване с междинен
слой поради по-доброто му формиране и по-малката прибавка
за механична обработка [6]. Структурни характеристики на
детайла - "модел" е показана на (Фиг.3).
Изработването на образците от детайла - "модел" се извършва в следната технологична последователност: отрязване на
подложката с размери 51/31/(36)/5,5 mm; закрепване в стиска и
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фрезоване на дължината на подложката до 50+0.2 mm; закрепване в стиска и фрезоване на ширината на подложката до 30+0.2
mm; закрепване в стиска и фрезоване дебелината на подложката до 5+0.1 mm; изработване и заваряване на монтажен палец с
размери 15/7/7 mm; наваряване на възстановително покритие
при съответните режими.
Тясно свързан с кибернетичния модел на методиката за
трибологически изследвания е режимът за изследване на триещата се повърхност, който се определя с три вида параметри:
динамически, кинематически и термодинамически. Динамически са параметрите на натоварването на триещата се повърхнина (големина, степен, скорост и време за натоварване); кинематически – честотата на въртене и скоростта на плъзгане на
триещите се повърхности и термодинамически – температурата
на триещата се повърхност.
Болшинството от износените детайли се повреждат при
триене на плъзгане [2, 5]. Физическият модел на процеса на
триене при плъзгане съответства на движението на наварените
образци в свободна абразивна среда.
Съществуващите уредби за изследване на видовете абразивно износване моделират възвратно - постъпателно или ротационно движение на изпитвания образец при прилагане или
отсъствие на определено натоварване и подходящ избор на
абразивната среда и ориентацията на образеца спрямо нея,
съгласно условията на работа на реалния детайл в режим на
експлоатация.
Методиката за изследване износоустойчивостта на наварени покрития предвижда използването на специално изработен
от нас стенд за триене и износване в свободна абразивна среда
СТ-1, позволяваща износване на триещата се повърхност при
плъзгане.
При проектирането на стенда е използвана идеята, използвана от японските изследователи и учени, наречен способ
“Myano”, т.е. износване на образците при въртенето им в свободна абразивна среда [7]. Уредбата СТ-1 моделира условията
на работа при движението на детайла в абразивен прах или
хидроабразивна смес. При такива условия работят детайлите от
ходовата система и трансмисията на верижните и колесните
селскостопански машини, автомобилите с висока проходимост
и др.

В тялото 4 е оформена камера, която е запълнена с абразив
в която се върти диска 2 със закрепени 8 образеца за изпитване.
Нивото на абразивния прах преди изпитване трябва да покрива
образците, монтирани на диска. Честотата на въртене на образците е 80 min-1, тя е константа и не се променя по време на
експеримента. Радиусът на въртене на образците е 120 mm.
Температурата в процеса на изпитване съответства на температурата на околната среда. Образците се закрепват на диска под
наклон 30, т.е. фронтът на атака позволява на абразива да се
трие интензивно в изпитвания образец. Зареждането с прахообразния абразив, както и поставянето и снемането на диска с
изпитваните образци се извършва чрез снемане на капака.
Към уредбата СТ-1 може да се присъединява приставка за
добавяне на различни течности (например морска вода, горива,
смазки и др.) към абразивната среда, с цел наподобяване на
условията на работа във влажна и агресивна абразивна среда.
Тя дава възможност за равномерно и регулируемо подаване на
съответните хидравлични добавки към абразива.
Времето за изпитване се определя съобразно приета методика. Настройването на блока за управление се извършва от
реле за време, което изключва електродвигателя при достигане
на зададената продължителност, след което се пристъпва към
изваждане на образците, претегляне или нова серия от изпитвания.
Изследването се извършва едновременно на 2 еталонни образеца и 6 образеца от всяка група, по две различни схеми на
взаимодействие между образеца и абразивната среда.
Схемата на взаимодействие между опитния образец и абразивната среда, възпроизвеждана от уредбата СТ-1 може да бъде
с долен абразив (Фиг.5.а), с горен абразив (Фиг.5.б), както и
триене в суха абразивна среда и в хидроабразивна (влажна)
среда. Изпитването в хидроабразивна среда може да се проведе
и по двете схеми.

Фиг.5. Схема на взаимодействие на опитните образци с абразивната среда: а-долен абразив; б-горен абразив

При така нареченият “долен абразив”, изпитваните работни
повърхности са обърнати с наварената част надолу и в процеса
на абразивното износване участва силата от съпротивлението
на абразива, получена от уплътняването му. При схемата на
изпитване с долен абразив се осъществява натиск между образците и абразивната среда, което се съпровожда с интензивно
триене, по-голямо износване и по-голямо общо загряване на
средата.
При така нареченият “горен абразив”, изпитваните работни
повърхности са обърнати с наварената част нагоре и триещият
абразив действа на повърхността само със собствената си маса.
При работа по схемата с горен абразив образците повдигат
намиращата се над тях абразивна смес, като натискът, а оттам
триенето и износването са значително по-малки.
Изборът на конкретна схема на изпитване зависи от условията, при които работят изпитваните детайли и трябва максимално да ги наподобява. Изпитванията са направени по схемата
“долен абразив” на обработени до зачистване плоски образци.
Изпитването се извърши при използването на два вида абразивен материал. Първият представлява формовъчна смес тип
К16 с едрина на зърната 0,016 mm. Вторият вид абразивен
материал е абразивен прах тип White corund - 1A-F 20 F46
Al2O3 с едрина на зърната 0,014 mm.
Формовъчната смес тип К16 се използва в металолеенето
при изготвяне на форми със своя състав тя се доближава до
характеристиките на средата, в която работят земеделските,
мелиоративните, горските и някои транспортни машини.

Фиг.4. Кинематична схема на уредба СТ - 1 за триене и износване в свободна абразивна среда.
1-блок за управление; 2-диск; 3- електродвигател; 4-тяло; 5еластичен съединител; 6 и 7-лагер; 8-вал; 9-изпитван образец.

Кинематичната схема на уредбата СТ-1 е представена на
(Фиг.4). Приетата схема на конструкцията на уредбата е съобразена с направените проучвания на съществуващи конструкции и съображения от конструктивен и технологичен характер.
От блока за управление 1 се включва и изключва електродвигателя 3, както и се регулира времето (продължителност) на
работа в min на стенда. Задвижването на диска 2 се извършва
чрез вала 8, който е съединен към електродвигателя, посредством еластичния съединител 5.
Лагеруването на вала се извършва в два лагерни възела горен и долен. Долният лагерен възел се намира във вътрешността на стенда и е подложен на агресивното влияние на абразивната работна среда.
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3. Проектиран и изработен е стенд СТ-1 за триене и износване в свободна абразивна среда, моделиращ условията на
работа на детайлите от ходовата система и трансмисията на
верижни и колесни земеделски машини.

Изследването се проведе при две влажности на абразивната
среда „суха” (с влажност W 10 % от пределната почвена влагоемкост) и „мокра” (с влажността W 90 % от ППВ). Хидроабразивната среда се получава чрез използване на специална приставка към уредбата за трибологично износване СТ-1. За постигане на постоянна влажност на абразивната среда, в специален
резервоар е налята вода, която изтича с определен дебит към
абразивната среда.
В съответствие с избраната методика, общата продължителност на изпитването на образците в среда от формовъчна
смес тип К16 е 48 часа (2880 min), разпределени в 6 опита по 8
часа (480 min) за образците от всяка група. Общата продължителност на опитите за абразивен прах тип White corund – 1A-F
20 F46 Al2O3 е 6 часа (360 min), отново разпределени в 6 опита
по 1 час (60 min). След изтичането на общата продължителност, абразивната среда се подменя с нова. Броят на опитите се
определя в съответствие с изискванията на теорията на вероятностите и математическата статистика [4].
Изследване износването на наварените покрития в абразивна среда се извършва в следната последователност:
1. Подготовка и тариране на машината за триене и износване,
системите, приспособленията и детайлите към нея;
2. Подготовка и измерване на образците за изследване;
3. Измерване параметрите на образците преди и след всеки
опит;
4. Измерване и записване на входните и изходни параметри
на процеса на износване;
5. Обработване на опитните данни и представяне на получените резултати аналитично, таблично и графично.
Подготовката за изпитване включва закръгляване на острите ръбове, почистване от корозия и други замърсявания чрез
шкурка, маркиране на образците (шест наварени и два еталонни), претегляне на всеки образец и записване стойността на
теглото им, измерване макро и микротвърдостта в зоната на
триене и в зоната на прехода от възстановителния слой и основния метал. След завършване на всеки опит, образците се
измиват с бензин от полепналия по тях абразив, подсушават се
и отново се претеглят.
Големината на износването на навареното покритие Iаи се
определяше по тегловия метод, чрез измерване масата на образците в началото и края на всеки опит на аналитична везна
тип WA 33 PRLTA 13/1 с точност до 0,1 mg. Изменението на
масата на образците след всеки опит, дава възможност да се
получи динамиката на изменение на износването в процеса на
абразивно износване.
Динамиката и интензивността на износване на еталонните и
наварените образци се определя по методиката, посочени в
ГОСТ 23.208 – 79 [3]. Тази методика изисква при изследване на
износване, освен шестте наварени образци да се изследват и 2
еталона. При изчисление на относителната износоустойчивост
е използвано средното износване на еталонните образци.
За по-голяма прегледност, изменението на износването на
еталоните е представено в една осреднена графика.
При провеждането на изпитването, анализа и интерпретация на резултатите от изследването се използват сравнителния,
комплексния, системния, кибернетичния и физическия подходи
за изследване, статистическите методи и методите за еднофакторно планиране на експеримента .
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3. Заключение
1. Разработена е методика за изследване износоустойчивостта на наварени покрития в абразивна среда.
2. За основен критерий за оценка износоустойчивостта на
възстановителни покрития е приет вектора на износването
(големина и интензивност на износване, износоустойчивост).
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Abstract: The main objective of this work is to develop a measuring microcomputer system based on the instantaneous angular speed
of diesel engine crankshaft. This paper describes the steps and procedures of the algorithm used to develop the microcomputer system.
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1. Увод
Диагностирането
на
дизеловите
двигатели
с
хидромеханични системи за управление на горивоподаване в
настоящия момент не е осигурено с достатъчно развити и
ефективни средства за диагностика без разглобяване. На
практика, при техническото поддържане на тракторите,
основен метод за диагностика на двигателите си остава
поелементната проверка на детайлите, възлите и системите
след определена нормативна отработка. Това естествено е
свързано с големи разходи и риска от нарушение в свързването
на предварително сработилите се двоици. Освен това може да
се окаже, че разглобяването е извършено преждевременно или
отказа е настъпил по-рано от нормативно определената
отработка.
Всички
тези
обстоятелства
инициират
необходимостта от изследване и прилагане в сервизната
практика на нови, по-съвременни методи и средства за
диагностика на дизеловите двигатели с хидромеханични
системи за управление на горивоподаване.

се

налагат

значителни

промени

в

При разработването на система за диагностично изследване
е необходимо (фиг.1) [6]:
- да се изучи (изследва) обекта на диагностиране, т.е.
принципът на неговата работа, структура, конструкцията и
изпълняваните функции и др.;
- да се зададе списък с възможни вероятни класове на
неизправности, условията и характеристиките на тяхното
представяне (проявление). При недостатъчно познати и
изследвани обекти може да се наложи физическо моделиране
на характерни неизправности. При необходимост може да се
наложи построяване на нов математически модел на обекта със
съответните възможни неизправности;
- да се избере метод и състави алгоритъм за диагностиране,
чрез анализиране модела на обекта, а при отсъствие на модел интуитивно на основата на опита;

По данни на Статистически годишник на Република
България [3],[4],[5] броят на тракторите с хидромеханично
управление на горивоподаването, модели МТЗ-80/82 и ТК80/82 от 2003 г. (8582 броя) до 2009 г. (17500 броя) се е
увеличил два пъти.

- да се направи оценка на качеството на получения
алгоритъм за диагностиране. За алгоритмите използвани за
проверка на работоспособността основната характеристика е
пълното откриване на възможните неизправности. За
алгоритмите за търсене на неизправност – дълбочината на
откриване. Ако указаните характеристики не съответстват на
желаните се изпълнява доработка на получения алгоритъм или
се създава нов алгоритъм използващ други методи за
диагностиране или се подобрява контролопригодността на
обекта;

Направените на базата на статистическа информация
анализи на получените откази по отделните системи за този
тип трактори за периода 2005-2007 г. [2] показват, че
относителният дял на отказите в горивната система и двигателя
е 24%.

- да се направи избор от известните или се разработят нови
подходящи средства за диагностиране, които реализират
алгоритъм за диагностика удовлетворяващ изискванията за
пълнота на откриването и дълбочина на търсените възможни
неизправности;

2. Предпоставки и начини за разрешаване на
проблема
Интензивното развитие на електрониката и на методите за
обработка на информацията създават условие в съвременните
двигатели да се използват микропроцесорни устройства, които
на базата на получената информация да оптимизират
управлението на работните процеси и да контролират и
диагностират техническото им състояние.

- да се направи оценка на характеристиката на избраните
или разработени средства за диагностика. Ако някой от
характеристиките не съответстват на желаните, се извършва
или доработка на избраното средство или се разработват други
средства без да се променя алгоритъма за диагностика. Ако
указаните мерки не дават нужните резултати (намаляват
пълнотата на откриване или дълбочината на търсене на
възможните неизправности) се разработва нов алгоритъм и
ново диагностично средство;

Много от моделите двигатели, използвани в тракторите и
пътно-строителните машини, нямат електронни системи за
управление на процесите [1]. При тях не може да се прилагат
съвременни методи за диагностика, използващи възможностите
на вградените електронни системи, което води до по-големи
разходи за техническото им поддържане.

- извършва се експериментално изследване на системата за
диагностиране.

Следователно нерешен проблем за тази група двигатели е
намирането на подходящ метод и създаването на система, чрез
която да може да се диагностира работата на отделните
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Фиг. 1 Блок схема на алгоритъма на процедурите и етапите при разработването на измервателната система за диагностични изследвания

3.

Описание на системата Система е предвидено да се
използва за диагностични изследвания по параметрите
описващи закона за движение на коляновия вал, затова е
необходимо да може да се измерва моментната стойност на
ъгловата скорост и неравномерността на въртене в рамките на
работен цикъл.
На фиг. 2 е представена блок схемата на разработената
измервателна система.

•

елементи

на

разработената

таймер – интерфейсна схема за измерване на времето
за преминаване на зъб и времето за цикъл на
двигателя по ГМТ;

•

дешифратор – селектор
процесорната система;

•

процесорен модул - основен управляващ блок
включващ микроконтролер и оперативна памет за
измерване на резултати;

•

ППИ – програмируем паралелен интерфейс за
управление на клавиатура и индикация;

•

KBD – клавиатура.

на

структурите

в

Основното програмно осигуряване е разработено и
инсталирано в програмната памет на микроконтролера – тип
EPROM. Това представлява управляващата програма на
системата и се състои от няколко модула за реализация на
основните функции на системата. Основната последователност
на действие на програмата е показана на фиг. 3.

Фиг. 2 Блок схема на измервателната система

Основните
система са:

•

измервателна

ОПИП – първични преобразуватели на горна мъртва
точка (ГМТ) и на зъбната поредица;
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Фиг. 5 Характеристика на моментната ъглова скорост за един цикъл
при 1200 min-1

С увеличаване честотата на въртене, неравномерността на
моментната ъглова скорост намалява. От това следва, че
влиянието на неизправностите в отделните цилиндри върху
относителното изменение на моментната ъглова скорост
намалява с увеличаване на средната ъглова скорост.
Следователно оптималният режим на работа на двигателя, при
диагностиране по неравномерността на въртене за цикъл, е
минимална честота на празен ход.

Фиг. 3 Блок схема на алгоритъма на основната програма

Стартирането на измерването се осъществява от
преобразувателя за горната мъртва точка (ГМТ). Операцията по
измерването
продължава до запълване на обема памет.
Буферът на паметта е с обем 32 килобайта и имайки предвид
формата на измерваните данни е в състояние да направи 16 384
измервания.

При неизправно състояние на дизеловия двигател,
влошеният горивен процес в един или повече цилиндри, води
до промяна в налягането на газовете при работния такт в тези
цилиндри, а също и в промяна във формата на
характеристиката на моментната ъглова скорост. Поради това,
изменението на моментната ъглова скорост може да се
използва за откриване на неизправности, свързани с промяна на
налягането на газовете в цилиндъра (неправилен горивен
процес). На фиг. 6 са показани характеристиките на
моментната ъглова скорост на двигател в изправно състояние и
на двигател с намалено подаване на горивото в единия
цилиндър.

След запълване на буфера RAM се излиза от измервателния
режим и е възможно избор на друг режим от бутоните за
управление, включително отново измервателен режим. В този
случай данните от предходното измерване ще бъдат изтрити.
Режим
„предаване
на
данните”
осъществява
последователното предаване на данните от паметта по сериен
интерфейс RS232. Предаването започва с натискане на бутон
RS232 и приключва след предаването на целия обем от
буферната RAM – 16 384 двубайтови числа. Това са
резултатите от един извършен опит. Приемането на данни от
PC-IBM става по RS232-COMx със стандартна програма, която
прави приемането и съхраняването на данните в текстови файл.
Имайки предвид поредността на данните с константа 𝑇𝑇𝑒𝑒 с
обработваща програма се изчисляват действителните времена и
се правят необходимите анализи.

4. Резултати
На фиг. 4 и фиг. 5 са показани резултатите от направените
експерименти при няколко режима на работа на двигателя на
празен ход. Установено е, че върховите стойности на
моментната ъглова скорост, при по-ниска честота на въртене на
коляновия вал на двигателя, са по-ясно отчетливи и че
налягането на газовете в цилиндъра има по-силно влияние
върху общия въртящ момент и форма на характеристиката на
моментната ъглова скорост.

Фиг. 6 Характеристика на моментната ъглова скорост при
неизправно състояние на двигателя (намалено подаване на горивото) в
единия цилиндър

5. Заключение
1. Разработена е микрокомпютърна система, която
позволява изследване закона на изменение на скоростта на
въртене на коляновия вал в рамките на един цикъл в диапазона
на честота на въртене от 300 min-1 до 3000 min-1.
2. Създадени са алгоритми и съответното програмно
осигуряване, които позволяват изчисляване на моментната
ъглова скорост на коляновия вал на двигателя по отношение на
неговото ъглово положение.
3. Доказано е, че влиянието на подаването на гориво в
отделните цилиндри върху относителното изменение на
моментната ъглова скорост намалява с увеличаване на средната
ъглова скорост. Следователно оптималният режим на работа на
двигателя, при диагностиране по вътрешноцикловата
неравномерност на въртене, е минимална честота на празен
ход.

Фиг. 4 Характеристика на моментната ъглова скорост за един цикъл
при 800 min-1
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ
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Abstract: In the design and development of new operating equipment, machinery and apparatuses for agriculture, the main criterion for
their evaluation is their resistance in a working environment, or, their specific energy consumption, respectively. To define the resistance in
progressive or rotary motion, the specific design features, the mode of impact and the environment parameters should be taken into
consideration. In progressive motion the resistance depends mainly on the speed. It begins to increase considerably at speeds over 5 km.h-1,
when the second gear is of extreme importance. With apparatuses using rotary motion it is important to note that the resistance also depends
on the square speed. At idle stroke particularly, the excessively high speeds increase significantly the power needed. With fans the main
criterion for minimum specific energy consumption can be determined by the specific relations between the power needed, the rotation
frequency, the discharge and pressure head.
Key words: SIMILARITY, DIMENSION, MASS, LENGTH, TIME.
и може да бъде изразено като функция в неявен вид по следния
начин:

1. Увод
При извършването на някои основни операции като
обработка на почвата, прибиране, обработка и транспортиране
на продукцията в селското стопанство и други, се изразходва
значително количество енергия. Ето защо, от голямо значение е
да се познават много добре, особено от енергетична гледна
точка, работните органи и машините, които извършват тези
операции, с оглед на тяхното усъвършенстване, с цел
повишаване на качествените им показатели при минимален
разход на енергия. Усъвършенстването следва да бъде
насочено към създаването на нови работни органи и машини,
при нови принципи на работа, със значително минимални
съпротивления. Не е достатъчно дадена машина само „да
върши” работа, както обикновено се практикува. Нейната
комплексна ефективност трябва да се оценява основно по
енергетичните разходи за изпълняването на определен
технологичен процес, който зависи преди всичко от
съпротивлението при движението на нейните работни органи в
конкретната среда [1,3,8].

R = ϕ (ρ , F , v ) .

(1)

Съгласно
теорията
на
размерностите
[3,7,9]
съпротивлението R може да се изрази като степенен едночлен
от вида като

R = ρ α F β vγ .

(2)

Като се раздели дясната на лявата част се получава
критерият на подобие π т за телата, който може да бъде
дефиниран и като коефициента ℜ , именно
(3)

πт =

R
= ℜ.
ρ F β vγ
α

За да се получат значенията на степенните показатели α, β
и γ, така че лявата и дясната част да имат една и съща
размерност, съгласно правилото на Фурие, е необходимо да
бъдат приравнени съответните символи R в N (kg.m.s-2), ρ в

2. Метод и обект на изследване

kg.m-3, F в m2 и ν в m.s-1 с техните размерности [3,7],
изразени чрез масата M, дължината L и времето T
в
съответната степен от израза (2), както следва

Машините в селското стопанство работят във/или с найразлична среда: почва (твърда), вода (течна), въздух
(газообразна) и различни други материали. По принцип
съпротивлението R, на тяло при постъпателно или въртеливо
движение в дадена среда, зависи от вида на средата и нейната
плътност ρ, от скоростта на движение v, от площта на
характерното (миделево) сечение F на тялото и неговата форма,

(4)
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[MLT ] = [ML
−2

−3

]

α

[L ] [LT ]
2

β

−1

γ

.

ν . Особеното тук е, че примерно при скорости над 7 km.h-1

Изразявайки степенните показатели при съответните
размерности на двете части на равенството (4) се получава, че
M →
1=α

L→

1 = −3α + 2 β + γ

T →

− 2 = −γ

обикновените плугове влошават качеството на оран и за поголемите скорости следва да се използват други конструкции
на плужните корпуси, работещи с минимален разход на
енергия, т.е. с оптимална за конструкцията скорост.
За практическо приблизително пресмятане, при най-често
използваните скорости до 5 km.h-1, при които скоростното
съпротивление не превишава 5% от пълното теглително
съпротивление, се препоръчва уравнението
(9)

а след решаването на системата се определят съответните
стойности на степенните показатели, съответно за α =1, за
β =1 и за γ =2.
Тогава критерият (коефициентът ℜ ) на подобие
израза (3) ще бъде
(5)

ℜ=

R
ρ F v2

πт

където k пл

Особеността на работните органи при постъпателно
движение в почвата при сравнително ниски скорости, е че
скоростта ν
не оказва съществено влияние. При
култиваторите, ако е изчислено специфичното съпротивление
на единица широчина, то общото теглителното
q

или R = ℜ ρ F v 2 ,

съпротивление Rk зависи от общата широчина B т.е.
(10)

неговото теглително съпротивление R , отнасящи се при
работата на даден плуг, условно приети за модел, които ако
означим с индекс „М” (k M , ε M , f M , GM , RM ) , може да бъде
определено, без каквито и да е изпитания, теглителното
съпротивление R0 при други условия (почви), за които
съответно k 0 , ε 0 , G0 = GM са известни. Съгласно теорията на
подобието, приложена към плуговете [3], теглителното
съпротивление за същия плуг, но при другите условия на
работа ще може да бъде определено по следната зависимост

Съпротивление на тяло при постъпателно движение в
почвата.
От всички операции най-голям разход на енергия има
обработката на почвата и по-конкретно оранта, изпълнявана от
различни видове плугове.

(11)

R0 = RM λc − f M G M (λc − 1) ,

f M GM = f 0 G0 = f 0 GM (за един и същ плуг); λc ( r - представлява
коефициентът на подобие, λ = r0
c
rM
където

Известно е от разработките на акад. Горячкин, че
теглителното съпротивление на плуга представлява сума от
съпротивлението на триене и деформации, изразено с A,

теглителното съпротивление на единица сечение от пласта за
извършване на полезна работа от едно плужно тяло, а именно:

A = fG + kabn ,

R − fG
съответно
и
r0 = k 0 + ε 0 v02
= k + ε v2 ,
ab
rM = k M + ε M v M2 ). По принцип v0 = vM , т.е. съпротивлението
R0 се определя за една и съща скорост.

и съпротивлението от скоростта, изразено с В,

r=

B = ε abn ,

където: a .b = F е сечението на пласта от почвата; f коефициентът на триене; G - силата от теглото на плуга; k специфичното съпротивление на почвата; ε - коефициентът
на скоростното съпротивление, зависещ от формата на
плужната повърхност и свойствата на почвата; n - броят на
корпусите.

При постъпателното движение на машини (агрегати,
трактори, самоходни машини и др.) теглителното
съпротивление също не се влияе съществено от скоростта v
при най-често използваните в практиката скорости [3,4,8].
Основно влияние оказва масата (теглото) и тогава вече
необходимата мощност Р ще зависи и от скоростта v т.е.

Следователно
(8)

Rk = q.B .

Интерес представлява случаят, когато при наличието на
данни за специфичното съпротивление на почвата k , за
коефициентa на скоростно съпротивление ε , за коефициента
на триене f , за скоростта v , за теглото на плуга G и за

3. Резултати и обсъждане

(7)

е обобщеният коефициент за конкретен плуг,

отчитащ специфичните особености на конструкцията, както и
условията на работа. Ето защо този коефициент не е еднакъв и
следва да се определя за всеки конкретен случай.

от

т.е. получава се общоизвестното уравнение на Нютон за
съпротивление на тяло, движещо се в конкретна среда и с
определена скорост. Значимостта и общо валидността на това
уравнение е огромна. То по принцип следва да важи за
съпротивлението на какво да е тяло в каква да е среда при
възможно движение, като коефициентът на подобие ℜ отчита
формата на тялото и неговото повърхностно състояние и е
еднакъв за подобни тела. По-конкретно, при установяване на
съпротивлението на дадено тяло (работен орган, машина)
следва да се отчитат неговите особености и тези на средата,
предназначението и конструкцията, видът на движение,
скоростта му при това движение и т.н. Известно е и от
практиката, че основно влияние оказва скоростта v, което се
потвърждава и теоретично, тъй като в израза (5) тя е на втора
степен [2,4,10].

(6)

R = k пл аbn = k пл Fn ,

R = A + Bv 2 = A + εFv 2 n ,

(12)

т.е. като се изключат особеностите на конструкцията и
работата на плуга, изразена в триенето и деформациите на
почвата, вторият член на съпротивлението има аналогична
форма на съпротивление на тяло при движение в среда.
Действително, ако съпротивлението A е сравнително
постоянно, то Bν 2 нараства бързо с увеличение на скоростта

P=

f Gv ,

η тр η δ

където f е коефициентът на съпротивление при търкаляне
( f = 0,13 при движение по стърнище и f = 0,08 - по пътища с
твърдо покритие); G - теглото на машината или агрегата; η тр -
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механичният к.п.д. на трансмисията, η тр ≈ 0.8 ; ηδ

-

(18)

коефициентът на буксуване, ηδ = 0 ,97 ÷ 1 .

Ако mt = Q е производителността на вършачния апарат в
kg.s-1, то необходимата мощност Pck за подходящата скорост на

При постъпателно движение на работни органи и машини в
силно овлажнена почва при променливо състояние на свойства
на средата, съпротивлението представлява сложна зависимост,
но то също не зависи съществено от скоростта v .

масата v , ще бъде
(19)

Повечето от работните органи в селскостопанските машини
извършват въртеливо движение с определени скорости [2,5,6].
Типични представители са почвообработващите фрези,
апаратите за овършаване и наситняване, специализирани
вентилатори и метатели (изхвъргачи) и др. Те работят при
различни условия, но общото в тях е, че необходимата
мощност * е в силна корелация от скоростта.

(20)

Тогава, тъй като мощността за овършаване Pов се разходва
за предаване на скоростта на масата от Pck и мощност Pтр за
преодоляване на възникналите съпротивления при движение на
масата, то
(21)

Q = Bhvn ρ
производителността в kg.s-1 или в t.h-1, то от теорията на
подобието [3,8,9], приложена към фрезите, може да бъде
получен основният критерий на мощността за фрезите π ф ,
(13)

πф =

в

P
D ω Q
2

2

kg.m-3,

=

с

(22)

P
= C1 D 2ω 2 = C '1 v 2 ,
Q

(23)

а на единица работна ширина

(24)

Pпр. х = Аν + Вν 3 .

Скоростта на овършаване е технологично определена за
различните култури. Увеличението или намаляването й води
съответно до чупене на зърното или недоовършаване.

критерият на подобие и представлява

обобщаващ коефициент, характеризиращ специфичните
особености на даден тип фрези и условията на работа. Ето защо
този коефициент не е еднакъв за всички фрези и следва да се
определя конкретно.

Мощността необходима за вършачния барабан е
непосредствено свързана с инерционния му момент J δ . Той
трябва да бъде достатъчен, като съответства на конкретната
производителност на вършачния апарат.

Съгласно теорията на барабана [3,9], ако в хлабината на
вършачния апарат непрекъснато постъпва количество маса ∆m
за време ∆t на удара, то на нея се предава скорост v .
Следователно количеството движение, което тя придобива ще
бъде равно на импулса на силата на удара F1 т.е. (при скорост
на масата v1 = 0 )
(17)

Qv 2 .
(1 − f )

периферната скорост на барабана ν и коефициентите А и В:

P = C1 D 2ω 2 Bhv n ρ ,

където C1 = π ф е

Pов = k б

мощността за празен ход Pпр. х , зависеща основно от

В общия случай необходимата мощност за дадена фреза
може да бъде определена по следния израз
(16)

Pck
Qv 2 .
=
1− f ' 1− f '

За определяне на общата необходима мощност, за
конкретен вършачен апарат, към Pов трябва да се добави и

P
= C1 D 2ω 2 hv n ρ .
B

(15)

Pов =

Тъй като всеки вършачен апарат има свои особености в
конструкцията, то тази зависимост може да бъде валидна за
всеки вършачен барабан със свой конкретен коефициент [3]
k б ≈ 0,8 ÷ 1,2 , т.е.

2

от където специфичният разход на единица производителност
(kWh.t-1) ще бъде
(14)

Pов = Pck + Pтр .

Следователно Pов = Pck + f ' Pов , то

P
,
D ω Bhv n ρ
2

Pтр = f ' Pов ,

където f ' е коефициентът на претриване, f ' = 0 ,7 ÷ 0 ,8 .

Ако с P се изрази необходимата мощност за
задвижване на работните органи на фрезата в kW, с D диаметърът на фрезата в m, с ω - ъгловата скорост в s-1, с ρ почвата

Pck = F1v = Qv 2 .

Мощността за преодоляване на съпротивленията от триене
е пропорционална на мощността за овършаване Pов , т.е.

Съпротивление на тяло при въртеливо движение

на

∆m
v = mt v ,
∆t

където ∆m = mt е количеството маса за единица време
∆t
(секундна маса).

Следователно съпротивлението на работните органи при
постъпателно движение в почвата и движението на машините
по почвата не зависят съществено от скоростта, но само в
границите на практическото им приложение на този етап от
масовото им използване в земеделието.

плътността

F1 =

Тогава
(25)

Pов = J δ

Q v2
dω
,
ω = kб
dt
1− f '

където J δ е инерционният момент на вършачния барабан;

F1 ∆t = ∆m(v − v1 ) = ∆mv ,

dω
= ε - ъгловото ускорение.
dt

от където

Следователно инерционният момент на въртящия барабан
ще бъде
*

В случая е по-приемливо да се използва мощността, a оценката на
енергоемкостта да става по специфичния разход на енергия kWh.t-1.
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(26)

J δ = kб

Q v2

(1 − f ')ω dω

При една и съща производителност на „модела” и
„образеца” Q м = Q0 = Q , но при промяна дължината на рязане

,

от l м на l 0 (в практиката се прилага за различните категории

dt

животни), необходимата мощност за работа на машината при
другите условия, условно приети за „образец”, може да бъде
получена по израза

при което, ако барабанът е свързан със задвижването и на
други ротори (битери и други въртящи се елементи), то следва
да се работи с приведения инерционен момент. Всяка
производителност (или такава в определени диапазони) изисква
съответен инерционен момент, а не трябва за един и същ
барабан да се залагат производителности, примерно 3 kg.s-1 и
15 kg.s-1. В случая съществено значение има диаметърът на
барабана, който се може да се изменя в определени граници,
още повече, че с увеличаването му нараства не само J δ , но и
пресевната площ на подбарабана [2,3,6].

в практиката), аналогично P0 ще бъде
(34)

необходимата работата за рязане, kJ.kg-1, която по Мельников
може да бъде определена по следния израз

където c е коефициентът, характерен за отделните фуражи,
kJ.kg-1 , като c = 0 ,9 ÷ 1,2 за слама; c = 1,8 ÷ 2 ,2 за сено;
c = 1,4 ÷ 1,8 за зелени фуражи [10]; λ - степента на нарязване,

след нарязването им).
В случая, както за всички ротори в съпротивителна среда и
тук важи критерият на подобието π р ,

(35)

P = k 0 QD 2ω 2 = k '0 Qv 2 .

)

където π = Q - критерий на дебита, π = H - критерий
1
2
D23 n
D22 n 2 ρ
на напора, π = P - критерий на мощността.
2
D25 n 3ρ
В зависимост от това какво искаме да определим, тези
критерии могат да се използват за определяне на търсените
величини. Така при еднакви диаметри ( Dc = 1) и плътности
( ρ c = 1) се получава:

се на вентилаторния ефект, аналогично на вършачните
барабани според израза (24). Ето защо всеки нарязващ апарат
трябва да бъде изпитан (проверен) на оптимална скорост [2].

(37)

Всяка машина за наситняване на фуражите се
характеризира със своя специфичен разход на енергия q . Тъй
като той е един и същ за даден тип машина, то е удобно да се
използва за определяне на необходимата мощност при други
условия на работа (за друга производителност, за различни
видове фуражи или при различна влажност на един и същ
фураж, което е нормално в практиката) [1,8].

n
n
Q0 = Q м 0 ; H 0 = H м  0
nм
 nм

2

n
 ;

P0 = Pм  0
 nм


3

 .



При еднаква честота на въртене (nc = 1), аналогично могат
да бъдат определяни съответно напорът H 0 и мощността P0
според диаметрите им по зависимостите
(38)

Така при друга производителност ще се получи

P0 =

(

ϕ π1 ,π 2 ,π 3 = 0 ,

(36)

Изразът (30) показва, че необходимата мощност и
специфичният разход на енергия зависят от периферната
скорост, която трябва да бъде технологично достатъчна и
оптимална, т.е. съотношението q = P в kWh.t-1 да бъде
Q
минимално. Тук не е включена мощността на празен ход, която
може да бъде значителна при излишно завишени скорости, тъй
като P пр.х. нараства с третата степен на скоростта ν , дължащо

(31)

ϕ ( D 2 , n, ρ , Q , H , P ) = 0 .

Съгласно теорията на подобие при вентилаторите [3]
можем да запишем критериалното уравнение

P
= k 0 , т.е.
QD 2ω 2

(30)

 100 − W м .

 100 − W0

Ако D2 е диаметърът на работното колело на вентилатора,
Q дебитът, H - налягането, P - необходимата мощност, n –
честотата на въртене, ρ - плътността на въздуха, то можем да
запишем в общ неявен вид функционалната зависимост между
величините с уравнението

L (L и l съответните средни дължини на стеблата преди и
l

πр =

P
P0 = Q0  м
 Qм

Устройствата, които поглъщат сравнително голямо
количество енергия са вентилаторите. Те намират широко
приложение в машините за селското стопанство и като
самостоятелни машини. Като критерий за използването им
следва да бъде специфичният разход на енергия в сравнение с
други подходящи решения.

Aряз = c(λ − 1) ,

(29)

 lм .

 l0

При друга влажност W 0 (в границите на възможната работа

където Q е производителността на нарязващия апарат в kg.s-1
или t.h-1; k - коефициентът, характеризиращ конструкцията и
принципа на наситняване (на рязане) на даден апарат; Aряз -

λ=

P
P0 = Q0  м
 Qм

(33)

P = kAряз Q ,

(28)

lм ,
l0

а в общия случай необходимата мощност трябва да бъде
определена според формулата

При машините за наситняване на фуражите, необходимата
мощност може да се определи според [1,3,10] от следния израз
(27)

P0 = Pм

(32)

D
H 0 = H м  2 0
 D2 м

2

 ;




D
P0 = Pм  2 0
 D2 м

5

 .




От тези критерии се вижда, че с увеличаването на честотата
на въртене и особено на диаметъра се стига до значително
увеличаване на налягането и особено на необходимата
мощността, а окончателно и разхода на енергия. Това означава,
че всеки вентилатор при подходящи за целта конструкция по
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ефективно при проектиране и изследване на селскостопанските
машини, сп. Селска промишленост, Ханой, Виетнам/.
[9] Borissov, B. Resistance of Operating Equipment and
Agricultural Machinery During Progressive and Rotary Motion.
Bulg.J.Agric. Sci., 2007, No 13, pp. 141-149.
[10] Georgiev, Iv., B. Borisov. On the problem of fooder
comminution. Zemedelska Technika, Ceskoslovenska akademie
zemedelska, Praha, CS, 1991, No 9, pp. 509-514.

предназначение следва да работи на такъв режим, щото да
осигурява технологичния процес (почистване на зърно,
транспорт, сушене и др.) при минимална технологична
(оптимална) скорост. Използването на вентилаторите
(например при транспортиране на различни материали) следва
да се приема след енергетична оценка в сравнение с други
подходящи средства.

4. Заключение
При създаването на конкретни машини или апарати за
селското стопанство като основен критерий за оценка на
същите следва да бъде възможността за осигуряване на
минимално съпротивление или по-конкретно на минимален
специфичен разход на енергия.
Като обобщаващ случай за вида на съпротивлението може
да служи уравнението R = ℜρFv 2 , според израза (5).
Приложено към различните случаи, при постъпателно и
въртеливо движение, следва да се съобразяваме с особеностите
на конструкцията, начина на въздействие и средата.
Така при
машините с
постъпателно
движение
съпротивлението започва да нараства значително от v 2 при
скорост над 5 km.h-1. При по-малки скорости влиянието й е
несъществено. Необходимата мощност нараства в първа степен
от скоростта ( P = R v ).
При апаратите с въртеливо движение необходимата
мощност зависи от обработената маса (производителността) и
скоростта на квадрат. При излишно голяма скорост мощността
на празен ход става значителна.
При създаването на вентилатори за конкретни нужди или
избор на известни конструкции при промяна на режима и др.,
следва да се съобразяваме с конкретните зависимости между
P ,n , H ,Q и др. Основният критерий и тук също следва да бъде
за осигуряването на режим с минимален специфичен разход на
енергия.
Изследванията са финансирани от Националния фонд
„Научни изследвания” по проект ДФНИ-Е01/5 от 2012 г.
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DYNAMIC LOADS OF WHOLE OPERATOR'S BODY ORIGINATING
FROM THE WORK OF TRACTOR MOWER SET
Prof. Dr Eng. Szczepaniak J.; Prof. Dr Eng. Pawłowski T.; Dr Kromulski J.

Industrial Institute of Agricultural Engineering- Poznań, Poland

Abstract: Many people are exposed to whole-body vibration (WBV) in their occupational lives especially drivers of vehicles
such as tractor and trucks. The vibration-induced injuries or disorders in a substructure of human system are primarily
associated with the vibration power absorption distributed in that substructure. Absorbed power is defined as the power
dissipated in a mechanical system as a result of an applied force. The article presents the results of dynamic load analysis of
the tractor mower set. The amount of absorbed power by the tractor's operator, based on physical models have been calculated, as a function of operating speed of tractor mower set.
KEYWORDS: VIBRATION, DYNAMIC LOADS, TRACTOR,AGRICULTURE
vertical vibration. In this study for the calculation a Patil and Palanichamy 7-DOF model have been used [6]. This model was further
incorporated with the tractor model to study the behavior of human–seat–tractor system, and to assess various suspension designs
and seat properties on the influence of vibration isolation
In this model, the seated human body was constructed with seven
separate mass segments interconnected by eight sets of springs and
dampers, with a total human mass of 81.39 kg. The seven masses
represent the following body segments: head (m1), back (m2), torso
(m3), thorax (m4), diaphragm (m5), abdomen (m6) and pelvis (m7).
The structure of Patil and Palanichamy the 7-DOF model is illustrated in Fig. 1

1. Introduction
Tractor drivers are exposed to whole-body vibration (WBV) in
their work especially while working on the field with an aggregate.
The main categories of side effects from WBV are perception
degraded comfort interference with activities impaired health and
occurrence of motion sickness. The vibration-induced injuries or
disorders in a substructure of human system are primarily associated with the vibration power absorption distributed in that substructure. Absorbed power is defined as the power dissipated in a
mechanical system as a result of an applied force [14]. The vibration power absorbed by the exposed body is a measure that combines both the vibration hazard and the biodynamic response of the
body.
There is a tendency in the agriculture to increase the operation
speed on the field in order to increase the efficiency of work, however with the increase of operation speed the level of vibration
increases as well. The level of vibration on operator's seat depends
on many factors like vibration originating from combustion engine
and agricultural aggregate as well as irregularity of field surface
and dumping system of seat and tractor etc. Therefore it is necessary to know, be able to calculate and predict the behavior of human body in that complex working conditions.
The seated human is modeled as a series/parallel 7-DOF dynamic models. After introduction of the excitation data (obtained
from the real experimental measurements on the field) we can
analyze the response in particular segments of the human physical
model. Based on that data, the vibration power dissipated in operator's body can be determined as a function of the operating speed
1.39 - 4.16 ms-1 of tractor with aggregate.

2. Biomechanical model
Different biodynamical models of human body have been proposed in the literature to estimate the magnitude of forces transmitted to particular subsystems within the human body [9,10,14]. The
human body in a sitting posture is modeled as a mechanical system
consist of several rigid bodies interconnected by springs and dampers [1]. The main difference between the human body models
refers to the number of degrees of freedom (DOF).
One of the first model was presented in 1981 by the International
Organization for Standardization (ISO) it was a parallel 2-DOF
model for both sitting and standing positions. In 1995, Wan and
Schimmels developed a series/parallel 4-DOF human dynamic
model designed to match the response of seated humans exposed to

Fig. 1 Schematic diagram of seated-human model

The model parameters were obtained by comparing simulation
results with the results of experimental tests on human subjects [6].
Biomechanical parameters of the model which were taken into
account during calculations are listed in Table 1.
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Table 1. Parameter values of the Patil and Palanichamy 7-DOF
model

APMS ( jω ) =

where, a( jω ) is the acceleration response at the driving point. The
magnitude of APMS offers a simple physical interpretation as it is
equal to the static mass of the human body supported by the seat at
very low frequencies, when the human body resembles that of a
rigid mass.
The instantaneous power, PTr , transmitted to the human body
during vibration can be calculated from the product of the force, F,
and velocity, v, measured at the interface between the body and the
vibrating surface. In this study, the velocity was obtained by integrating the measured acceleration time history.
The instantaneous power PTr transmitted to the body, consisting of the product of force F(t) and velocity v(t), is:

Biomechanical parameters
Mass (kg)

Damping (kg/s)

m1 = 5.55
m2 = 6.94
m3 = 33.33
m4 = 1.389
m5 = 0.4629
m6 = 6.02
m7 = 27.7

c1 = 3651
c2 = 3651
c3 = 298
c4 = 298
c5 = 298
c6 = 298
c7 = 3651
c8 = 378

Stiffness (N/m)
k1 = 53640
k2 = 53640
k3 = 8941
k4 = 8941
k5 = 8941
k6 = 8941
k7 = 53640
k8 = 25500

PTr = F (t ) ⋅ v(t ) = PAbs (t ) + PEl (t )

3. Estimation of biodynamic response characteristics of human body

PAbs (t ) is the absorbed part of the power, accounting for the
energy necessary for keeping pace with the energy dissipated
through structural damping. The elastic power PEl (t ) is continuously delivered to and removed from the structure during each
period of excitation and averages zero for each sinusoidal cycle of
motion. Thus, the time averaged absorbed power < PAbs > equals

There are two methods to solve system equations of motion;
time domain and frequency domain. The system equations of motion for the model can be expressed in matrix form as follows:

[ M }{x} + [C ]{x} + [ K ]{x} = { f }
where: [M], [C] and [K] are mass, damping, and stiffness matrices,
respectively; {f} is the force vector due to external excitation. For
Patil and Palanichamy model the force vector is given as:

the transmitted power, < PTr > i.e.

PAbs = PTr = F (t ) ⋅ v(t )

{ f } = {0,0,0,0,0,0, c8 x seat + k8 xseat } .

The power transmitted to the body can be calculated in the frequency domain from the cross-spectrum between the force and the
velocity [8 ,9,14].
The real part of the transmitted power represents the power absorbed by the body [11, 13]:

By taking the Fourier transformation of equation , the following
matrix form of equation can be obtained:

{X ( jω )} = [[ K ] − ω 2 [ M ] − jω[C ]]−1{F ( jω )}

Pabs = Re{GvF ( f )}

Where, {X(jω)} and {F(jω))} are the complex Fourier transformation vectors of {x} and {f}, respectively. ω is the excitation frequency.
Vector X ( jω ) = {X 1 ( jω ), X 2 ( jω ), X 3 ( jω ),..., X n ( jω )} contains
complex displacement responses of n mass segments as a function
of ω. F ( jω ) consists of complex excitation forces on the mass

where Pabs is the absorbed power, Re{GvF ( f )} is the real part of
the cross-spectrum between the velocity and the force. The absorbed power spectrum, Pabs , has units of Nms-1Hz-1.
The imaginary part of the transmitted power represents the
power that enters and leaves the body (i.e., there is energy exchange
between the body and the vibrating surface during each cycle of
motion).
The biological system with finite damping consumes the vibratory energy by means of relative motions between the tissues, muscles and skeletal systems, which is transformed into heat. It has
been speculated that this dissipative component could be related to
musculoskeletal disorders, while the restoring part relates to vibration comfort and perception [11].
The total power absorbed at each input interface was obtained
by integrating the absorbed power spectra over the frequency range.
Absorbed power has the advantage of allowing scalar summation: the overall power absorbed by the body can be found by adding the absorbed power in each direction of excitation and at all
interfaces between the body and vibrating surfaces.

segments as a function of ω as well, and for Patil and Palanichamy
model is given as:

F ( jω ) = {(0,0,0, (k8 + jωc8 ) X seat (ω )}
where X seat (ω ) is the amplitude of input displacement excitation [6].
The biodynamic of seated human subjects exposed to vertical vibration has been widely assessed in terms of the driving-point mechanical impedance (DPMI) , apparent mass (APMS) and the seat-tohead transmissibility (STHT).
The DPMI relates the driving force and resulting velocity response
at the driving point (the seat-buttocks interface), and is given by:

Z ( jω ) =

F ( jω )
a ( jω )

F ( jω )
V ( jω )

where, Z ( jω ) is the complex DPMI, F ( jω ) and V ( jω ) are the
driving force and response velocity at the driving point.
In a similar manner, the apparent mass response relates the driving
force to the resulting acceleration response, and is given by:

4. Vibration power absorption of tractor mower set
operator
The data used for identification power absorbed by the body
was collected from a series experiments on the field in a typical
operational condition driving scenario - fig.2. Agricultural combi-
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nation tractor – mover have been worked at a different operating
speed 0.74 ÷ 2,45 ms-1.

The instantaneous power PTr transmitted to the pelvic, consisting
of the product of force F(t) and velocity v(t) have been presented in
Fig.4.
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Fig.2. Tractor mower set during field tests
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Fig.4. Example plot of the instantaneous power PTr transmitted to
the pelvic during the work of the aggregate with working speeds
1.17 m/s

The International Standard ISO 2631 [4] presents guidelines for
measurement and risk assessment of whole-body vibration (WBV).
Accordingly measurement of WBV should be conducted in three
orthogonal directions (x=fore-and-aft; y=lateral; z=vertical) on the
surface transmitting vibration to the human body.
According to ISO2631, the weighted value of acceleration aw can
be used to evaluate human riding comfort of man- agricultural
combination system (ISO 2631-1,1997).
The weighted r.m.s. acceleration shall be calculated in accordance
with the following equation or its equivalents in the frequency
domain:

PSD of excitation force at the pelvic during the work of the aggregate with various working speed have been presented in Fig.5.
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where: aw(t) is the weighted acceleration as a function of time, in
metres per second squared (m/s2), T is the duration of the measurement, in seconds.
Vector sum of weighted values of acceleration can be obtained:
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Fig. 5. Patil and Palanichamy 7-DOF model, PSD of excitation
force at the pelvic during the work of the aggregate with various
working speed

(a w ) wek = [1,4(a w ) x ]2 + [1,4(a w ) y ]2 + [(a w ) z ]2

Patil and Palanichamy 7-DOF model absorbed power measured at
the pelvis during the work of the aggregate with various working
speed have been presented in Fig.6.

During the tractro's operation a vibration level on driver seat have
been measured.
The amount of vibration energy absorbed and/or exchanged between the source and body may be a better measure of the physical
stress on the body since it takes into consideration the interaction
between the vibrating structure and the body.
Excitation force at operator's pelvic have been presented in Fig.3.
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Fig. 6. Patil and Palanichamy 7-DOF model absorbed power
measured at the pelvic during the work of the aggregate with various working speed
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The weighted value of acceleration in vertical direction and the
vibration energy absorbed by the body during the work of the tractor mower set with various working speeds have been presented in
Table 2.

time [s]

Fig. 3. Example plot of the excitation force at pelvic during the
work of the aggregate with working speeds 1.17 m/s
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Table 2. The weighted value of acceleration in vertical direction
and the vibration energy absorbed by the body during the work of
tractor mower set with various working speeds.
No

Tractor mower set speed
[ms-1]

Weighted value
of acceleration
in vertical direction
(aw)z

Patil and Palanichamy
7-DOF model
Absorbed power by
the body (pelvic) in
vertical direction
[W]

1
2
3
4

0.74
1.17
2.13
2.45

0.39
0.43
0.47
0.82

29.4
25.9
35.0
79.3

5. Conclusions
The concept of absorbed power as a measure for evaluation of
WBV exposure opens a new area for research. A useful way to
compare this concept with other measures of vibration exposure in
relation to health effects would be to conduct epidemiological
studies on different categories of professional drivers.
Structural model of human operator allows to determine the dynamic characteristics of the model and to study the energy flow
between the elements of the model based on the real exciting forces
from experimental research in field condition.
During the field test of the agricultural unit, it was found that
the whole body vibration is about 2 times higher, in vertical direction, when working at a speed of 2.45 ms-1 than for the speed of
0.74 ms-1. The vibration energy absorbed by the operators body is
also increased by increasing the driving speed of the agricultural
combination.
The energy absorbed by the operator can as can become in the
future an indicator of vibration level acceptable in the place of
human work.

4. Acknowledgement
Research have been carried out in the framework of project No
N N313 789040 financed by the National Science Centre

5. Literature
[1] Cieślikowski B. Modelling of the vibration damping
in an operator’s seat system. TEKA Kom. Mot.
Energ. Roln. OL PAN. 2009; 9: 24–31.
[2] Dong R. G., Welcome D. E., McDowell T. W., Wu
J. Z., Schopper A. W. Frequency weighting derived
from power absorption of fingers–hand–arm system
under zh-axis vibration Journal of Biomechanics,
2006; 39, 2311–2324
[3] Holmlund P. Absorbed power and mechanical impedance of the seated human exposed to whole-body
vibration in horizontal and vertical directions. Ph.D.
thesis, Umea University, Sweden. 1998.
[4] ISO 2631-1:1997 Mechanical vibration and shock -Evaluation of human exposure to whole-body vibration -- Part 1: General requirements
[5] Kromulski J., Szczepaniak J., Pawłowski T., The
multi-loop structure of the driver -vehicle system
applicable to the agricultural set steering task, International Conference of Agricultural Engineering, July 8-12, 2012. Valencia. Spain CIGRAgEng2012.
[6] Liang C. C., Chiang C. F. A study on biodynamic
models of seated human subjects exposed to vertical
vibration, International Journal of Industrial Ergonomics. 2006; 36: 869–890.
[7] Lundström R., Homlund P. Absorption of energy
during whole-body vibration exposure. Journal of
Sound and Vibration. 1998; 215(4), 789-799.
[8] Nawayseh N., Griffin M.J. Power absorbed during
whole-body vertical vibration: Effects of sitting
posture, backrest, and foot rest, Journal of Sound
and Vibration. 2010; 329, 2928–2938

[9] Szczepaniak, J., Kromulski, J. Analysis of energy
flow model in the biomechanical system human operator - agricultural combination, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering.
2011; Vol. 56, nr 4, 138-142
[10] Szczepaniak J., Kromulski J., Prediction of the
biodynamic response of the seated human body in
the system of human operator - agricultural combination , International Conference of Agricultural
Engineering, July 8-12, 2012. Valencia. Spain CIGRAgEng2012
[11] Rakheja S., Mandapuram S., Dong R.G. Energy
Absorption of Seated Occupants Exposed to Horizontal Vibration and Role of Back Support Condition, Industrial Health. 2008; 550–566
[12] Tajanowskij G., Tanas W. The analysis of regular
wheel loadings distribution at a statically unstable
running system if an agricultural machine on rough
surface, Teka commission of motorization and power industry in agriculture, 2010; Polish Academy of
sciences branch in Lublin, Vol. X, 464-474
[13] Wael Abbas, Ossama B. Abouelatta, Magdy S. ElAzab, Adel A. Megahed. Application of Genetic Algorithms to the Optimal Design of Vehicle’s DriverSeat Suspension Model. Proceedings of the World
Congress on Engineering (London, U.K., June 30 July 2, 2010),2010; p 1630-1635.
[14] Xie X. Absorbed power as a measure of whole body
vehicular vibration exposure, PhD Thesis, Department of Mechanical Engineering, Concordia University Montreal, Quebec, Canada. 2001.

89

EFFECTIVE REGULATION OF THE FLOW RATE OF PARALLEL WORKING
PUMPS
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Abstract: This paper presents an investigation of the possibility of an effective regulation of the flow rate of parallel working pumps by
switching a different number of pumps on/off. As a criteria of effectiveness the specific energy consumption (the energy used for the
transportation of 1 m3 fluid) has been used. It is considered that the most important factor which has a significant influence on the energy
efficiency is the sequence of switching pumps on/off while they work together. The impact of some other factors, such as pump selection and
the system’s static head on energy consumption in a given pump system has also been analyzed.
characteristics H=f(Q) and η=f(Q) of the existing pumps.
To ensure an effective regulation of the flow rate of a given
pump system consisting of parallel working pumps, as a criteria of
effectiveness the specific energy consumption ev (the energy used
for the transportation of 1m3 fluid) can be used [3]:
g H kWh
E
(1)
ev = =
,
,
V
3600 η m 3
where Е is the system’s input energy – mainly electrical,[kWh],
which is necessary to drive the pumps; V – the volume of the
transported water [m3], g – gravity acceleration; H – the pump’s
head and η - the pump’s coefficient of efficiency.
When “n” is the number of parallel working pumps the system’s
specific energy consumption evs can be estimated by summing the
specific energy consumptions of each of the existing pumps (in this
case this number is 3):
g
(H / η + H 2 / η2 + ... + H n / ηn ), kWh3 .
(2)
evs =
3600 1 1
m
It is important to notice that the connection between the pump
and induction motor is direct, so in the calculation of η it can be
assumed that the transmission’s coefficient of efficiency is equal to
one ηTR=1. The impact of the motor’s coefficient of efficiency has
not been indicated.
To ensure that a work regime is actually possible it is necessary
to ensure that the induction motor is not overloaded. The check for
motor overloading has been done when the pump’s parameters (H,
Q and η) for each of the investigated work regimes are already
known. The first step is to estimate the input power Pin(P) for each
pump, which is equal to the output power Pout(M) of the induction
motor driving it. Each of the estimated values for Pout(M) has been
related to the power PM which the particular motor, recommended
by the pump manufacturer to work with the designated pump can
ensure. In those cases, where Pout(M)/ PM >1 the existing work
regimes are possible and the induction motor will not be
overloaded.
For the graphically presented results the values of the flow rate
and specific energy consumption have been related to the value of
the output work regime (ev/evout, Q/Qout) where all the three pumps
work in parallel at their nominal parameters. On the graphs below it
can be seen that 1, 2 and 3 indicates the number of parallel working
pumps in a given system. Information about the sequence of
switching off the existing pumps is given in the grey fields added to
figures 2, 3 and 4 (for an example 55D90, 175D90, 220D90 means
that first the pump 220D90 is switched off, then 175D90 and at the
end only the pump 55D90 will stay working single with the pipe
system).

1. Introduction
In many industrial and residential water supply systems, the
ensuring of the required flow rate according to the demand schedule
requires a few pumps working in parallel to be used. Generally, the
usage of parallel working pumps guarantees flexibility in the
changing of the system’s flow rate, when the given system has a
high value static head. In most cases, because of economic reasons,
it is not appropriate to achieve the optimization of the working
process in an existing pump system by replacing some of its key
elements, such as pump, induction motor, pipes, etc., with new
more effective elements. That is why it is necessary to find an
alternative solution for this problem. A literature search indicates
that this problem can be solved by ensuring an effective regulation
of the system’s flow rate or by optimizing its working schedule. As
a result, it is possible to achieve some significant energy savings.
The regulation of the system’s flow rate can be done by using a
number of well-known methods, of which the frequency method is
undoubtedly considered to be most effective in terms of energy
efficiency. However, an effective regulation can be achieved by
switching a different number of pumps on/off. In this case, the
pump selection and sequence of switching pumps on/off have
significant impact on the total system’s efficiency. Using different
combinations of pumps can ensure different values of the system’s
flow rate for a given constant value of the system’s static head,
which enables the achieving of a wide range of variable flow rate
values. Usually, in the designing of a given pump system it is
considered that all the pumps will work together with the pipe
system, each pump to work at its nominal parameters – head and
flow rate.

2. The methodology of this research
For the main purpose of this research which has investigated the
impact on the system’s energy efficiency when its flow rate has
been regulated by switching a different number of pumps on/off,
models of pump systems consisting of 3 different pumps working in
parallel have been used. To provide more complete information 5
combinations using 11 different centrifugal pumps (3E32, 12E32,
25E32, 50E32, 55D90, 175D90, 200D90, 220D90, 90D50, 550D50,
900D50) produced by the company “VIPOM”, Vidin (Bulgaria)
have been investigated. It should be pointed out that all the pumps
involved in a given combination of 3 parallel working pumps have
been selected to ensure different nominal flow rates at same value
of their nominal head. All the possible sequences of switching the
three pumps on/off (6 for each of the existing combinations) have
been investigated. To determine the impact of the system’s static
head HST on the energy consumption, it is considered for HST/Hnom =
0,2; 0,5 and 0,8. For the calculations as an output work regime, the
selected the work regime is where each of the three parallel working
pumps works at its nominal parameters – flow rate Qnom and head
Hnom.
For the determination of a pump’s work parameters – head H,
flow rate Q and coefficient of efficiency η for each work regime
when the system’s flow rate for a given combination of pumps is
regulated by switching a different number of pumps on/off the
methodology described and presented in [1] has been used. For this
aim it is necessary to know the equations describing the energetic

3. Analysis of the results
On the basis of some calculations done according to the method
described above, when a restriction for not permitting the motors to
work overloaded exists, it was found that from total 90 possible
variations of switching pumps on/off for the 5 investigated
combinations each of them consisting of 3 different parallel
working pumps (for the three mentioned values of the system’s
static head) just 47 are practically achievable.
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Analyzing the results found in this research, the statement [2]
can be confirmed that the ensuring of a flow rate’s regulation by
switching pumps on/off will be appropriate only for systems where
the static head has a high value. One of the main reasons for this is
that in this case the pipe system’s characteristic has more sloping
curve which guarantees that during the flow rate’s regulation the
head will start to decrease more steadily. The impact of the system’s
static head on the energy consumption is obvious, since when it
starts to increases the energy consumption will also increase. The
above statement is true for all the investigated pumps no matter the
pump types, combinations and sequence of their switching on/off.
In fig. 1 it can be seen that the energy consumption can change in
two different ways when the flow rate has been regulated by
switching pumps on/off.

in some cases even if the static head has its maximum value (for the
existing research it is HST=0,8Hnom) not all the variations of
ensuring a system flow rate’s regulation by switching pumps off are
available.

Fig. 2 Investigation of the change in the relative specific energy
consumption for all the possible variations of ensuring a system’s flow rate
regulation by switching parallel working pumps off - 55D90, 175D90,
220D90 (Hst=0,8Hnom)
а) a sequence of switching pumps off – 50Е32, 12Е32, 25Е32

Fig. 3 shows the change in the effectiveness of regulating the
system’s flow rate, as the combination of 3 parallel working pumps
is similar to the one presented in fig. 2. The only difference between
the pumps selected in fig. 2 and fig. 3 is that the pump 55D90 has
been replaced by the pump 200D90. The main purpose of this
replacement is to reduce the range between the nominal flow rates
ensure by the selected pumps.

б) a sequence of switching pumps off - 12Е32, 50Е32, 25Е32
Fig. 1 Change of the relative energy consumption for a given combination of
3 parallel working pumps – 12Е32, 25Е32, 50Е32

It is well-known fact that pump selection has a significant
impact on the effectiveness of a system’s flow rate regulation when
it is ensured by switching different number of pumps on/off. The
pump selection for the existing research has been done, so as to
make it possible for some different ranges between the nominal
flow rates of each of the pumps to be investigated. For the
combinations of selected one side sucking (E type) pumps (12E32,
25E32, 50E32), when the range between their nominal flow rates is
low the number of realizable variations of regulating the system’s
flow rate by switching pumps on/off has a maximum value of 16,
even if the system’s static head is not high. However, it is not true
for the investigated combinations of double sucking (D type)
pumps, where for the applying of this method of regulation it is
absolutely necessary for the system to have a high static head. To
determine the effectiveness of regulation according to the sequence
of switching the pumps off it is necessary to exclude the impact of
the static head on the energy consumption. The result is presented
on fig. 2. It can be clearly seen that in terms of energy efficiency the
most significant energy savings can be achieved when the sequence
of switching off pumps is directed to the order of the rising of their
nominal flow rates. This statement is true for all the investigated
combinations of parallel working pumps and all the variations of
different sequences of switching pumps off. It has to be noticed that

Fig. 3 Investigation of the change in the relative specific energy
consumption for all the possible variations of ensuring a system’s flow rate
regulation by switching parallel working pumps off - 175D90, 200D90,
220D90 (Hst=0,8Hnom)

Making a comparison between the graphs presented in the
figures 2 and 3, it can be clearly seen that as a result of the reducing
the range between the nominal flow rates of the selected pumps the
impact of the sequence of switching pumps off on the system’s
energy consumption will start to decrease.
Fig. 4 shows an individual energy analysis for the work
performance of a given pump working in parallel with one or two
more pumps according to the sequence of its switching on/off in the
system. It can be seen that the same pump (175D90) can have
different energy efficiency indicators, depending on which other
pumps are selected to work with it. In cases where the pumps which
have been selected do not have a wide range between their nominal

91

flow rates (175D90, 200D90, 220D90) the two curves representing
the change in the energy consumption overlap each other almost
perfectly. It means that for a given pump the sequence of switching
the other two pumps off has no impact on the energy consumption.
It is not true for the second case (5590, 175D90, 220D90), where it
can be clearly seen that the two curves mismatch significantly. As a
result, for the flow rates which values are lower than about
0,46Q/Qout the investigated pump will consume less energy if the
other two pumps are switched off in the following sequence 55D90, 220D90 (the curve colored in purple). First, the energy
savings will start to increase when the pump’s flow rate decreases,
but at certain moment this trend will change. For those values of the
pump’s flow rate which are higher than 0,46 Q/Qout it will be the
opposite.

parallel working pumps by switching on/off a different number of
them.
The achieving of an exhaustive energy analysis for the trends of
change in the specific energy consumption when the system’s flow
rate has been regulated by switching different numbers of pumps
on/off can be used as a good basis for the optimization of the work
process when the flow rate of one or more pumps is regulated
additionally by changing the speed of rotation (the frequency
method).

4. Conclusion
A method to determine the efficiency of regulating the flow rate
of parallel working pumps by switching different numbers of pumps
on/off has been presented. The impact of the sequence of switching
on/off pumps on the specific energy consumption has been
indicated.
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МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА
ОБСЛУЖВАЩИТЕ МАШИНИ ПРИ ПРИБИРАНЕ НА ПРОДУКЦИЯТА
Михо Михов
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията «Н.Пушкаров» - София
Резюме:Производствените процеси в растениевъдството се осъществяват при взаимодействието между организационно
свързани съвкупности от мобилни, стационарни и обслужващи единици. Ефективното използуване на скъпоструващата и
високопроизводителна прибираща техника е пряко свързано със синхронизацията на работата им .
В разработката е предложен математически модел за оптимизиране на взаимодействието между производсвените и
обслужващите машини в съвместната им работа при прибиране на зърнено-житни култури.
За оптимизация на съотношението между основните и обслужващи машини е използван критерият минимум на
загубите от престои.
Key words: tractors, agricultural machines, harvester, transport, request, service.
Увод
Производствените процеси в растениевъдството се
осъществяват при взаимодействието между организационно
свързани съвкупности от мобилни, стационарни и обслужващи
единици. Ефективното използуване на скъпоструващата и
високопроизводителна прибираща техника е пряко свързано
със синхронизацията на работата им. Липсата на такава е
предпоставка за престои или работа при гранични
натоварвания. Както при единия, така и при другия случай са
налице загуби поради престои, както и на количествени и
качествени загуби при удължаване на сроковете за прибиране
на реколтата.
Цел и задачи
Целта на изследването е да се предложи
математически модел за оптимизиране на взаимодействието
между производсвените и обслуждащи машини в съвместната
им работа при прибиране на зърненожитни култури.
Наличието на две
или повече взаимосвързани
системи, които си взаимодействуват непрекъснато или
дискретно при основните технологични операции в
земеделието, ни дава право да ги разглеждаме като система за
масово обслужване. Известни са редица разработки [1,2,3] в
които е изследвана работата на основни и обслужващи
машини в земеделието
с използването на апарата на
случайните числа, теорията на вероятностите и марковите
случайни процеси.
Дискретното взаимодействие е характерно за
самостоятелно работещи агрегати, осъществяващи контакт в
строго определени моменти, каквито са зърнокомбайнитe и
транспортните средства, сеитбените агрегати и зареждащите ги
агрегати, машините за балиране на сламата, транспортните
средства и др.
Изследването се извършва за една от най-отговорните
и скъпи технологични операции в земеделието, а именно
прибиране на реколтата от зърнено-житните култури.
Прибиращата техника
са различни зърнокомбайни, а
транспортирането на продукцията се осъществява с
транспортни средства (товарни автомобили или трактори с
ремаркета).
В реални условия моментът на напълване на бункера на
зърнокомбйна със зърно и пристигането на транспортното
средство не съвпадат. В процеса на изследването се отчитат
следните основни фактори: релеф, добив, влажност и др. а в
рамките на един курс на транспортното средство – скорост на
движение, пътни условия,
време за разтоварване и др.
Определят
се престоите на зърнокомбайните и на
транпортните средства.

транспортното средство подхожда, приема зърното и го
транспортира до мястото за съхраняване или за допълнителна
обработка. Приема се, че обслужващата система е съставена от
краен брой обслужващи апарати (транспортни средства), като
всяко от тях може да обслужва едновременно само една заявка.
Транспортното средство, като по-маневрено, се придвижва до
комбайна и ако в момента на напълване на бункера на
зърнокомбайна има свободни транспортни средства,
обслужването започва веднага. В случай, че всички постове
(транспортни средства) са заети, то заявката чака докато се
освободи пост. Следователно, ако броят на заявките за
обслужване не превишава броя на обслужващите постове, то се
образува опашка на обслужваните апарати (комбайни), т.е. има
машини, които чакат да бъдат обслужени.
С това реалният технологичен процес се привежда до
математически модел на система за масово обслужване с
чакане, в която постъпва ограничен поток от заявки. В
системата не може да се намират едновременно повече от m
заявки, където m е броят на зърнокомбайните и е крайно число.
Математически модел на процеса
Ако в системата постъпва прост поток заявки с
параметър λ , и потокът заявки постъпва от ограничен брой
източници, тъй като в системата не може да има повече от m
заявки, а интервалът от време, през което зърнокомбайните не
се нуждаят от обслужване, е случайна величина и е
разпределена по експоненциален закон. Това означава, че
средното време за напълване на бункера на зърнокомбайна или
постъпване на заявка е 1 / λ .
Времето за обслужване на една заявка / времето за
изпразване на бункера в транспортно средство/ е също
случайна величина, която е разпределена по експоненциален
закон.
При такава постановка възможните състояния на
системата се описват със системата диференциални уравнения
[4]:

dP0 (t )
= −λP0 (t ) + µPk (t )
dt
dPk (t )
= −(λ + kµ ) Pk (t ) + (k + 1) µPk +1 (t ) + λPk −1 (t )
dt
при 1 ≤ k ≤ n
dPk (t )
= −(λ + nµ ) Pk (t ) + nµPk +1 (t ) + λPk −1 (t )
dt
при k ≤ n

За изчисляване на основните характеристики на
системата и оптимизиране на организацията на работните
процеси „прибиране-транспортиране” на зърно работния
процес се проследява в следната последователност.
Прибирането на зърнените култури се извършва със
зърнокомбайни. След запълването на бункера на комбайна,

При стационарни условия системата диференциални
уравнения е решима е се получават изчислителни зависимости
за основните характеристики на системата:
а) вероятността, че в системата се намират „k“ заявки и се
обслужват е:
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αk

Pk = P0

k!

α

Pk = P0

K H = (n − N 0 )n .

1≤ k ≤ n

k

n!n k − n

α

където:

,

,
е

Целева функция
Икономическата ефективност
се определя при
съотношение между броя на зърнокомбайните и обслужващите
ги транспортни средства, което да осигури минимум на
целевата функция

k ≥ n,
коефициентът

λ
α= ;
µ

използуването на системата

характеризиращ

C = c nk λ , t r + c na .k n n → min,

където:

зърнокомбайните в лв/h;

n - броят на транспортните средства, бр.;
k - броят на зърнокомбайните с пълни бункери, бр.
б) вероятността, че всичките обслужващи апарати са

cna

λ - интензивността на потока на заявките за обслужване,
т.е. средният брой напълвания на бункерите за единица време,

ремаркета чакат да бъдат напълнени със зърно, се получава
условието:

h −1 ;
tr

n

∑ pk = 1 , т.е.
k =0

n −1

P0 = [∑

α

k

+

k!

k =0

α

n

(n − 1)!(n − α )

] −1 ,

α
n

≤ 1.

Pn =

(n − 1)!(n − α )

P0 ,

α
n

kn

- коефициентът на престой на транспортните средства.

Интензивността на заявките или времето за напълване
на бункера се определя от зависимостта:

λ=
където:

≤ 1.

1
tδ + t B

tb

г) средното време на чакане на заявките за започване на
обслужването им

tr =

tδ =

д) средният брой на заявките, които чакат да бъдат
обслужени N е

α .Pn
α

n(1 −

n

където:

)2

n −1

nPn
n−

− P0 ∑

α

k =1

αk
(k − 1)!

=

е

където

tP

е:

е времето за пълнене на бункера,

60.Q.γ .β
3,6. y.B p .Vk

tδ

на

Q

, min,

е обемът на бункера,

tH

m3 ;

, min,

е времето за напълване на транспортното

min ;

- времето за претегляне и разтоварване на транспортното

средство,

min ;

tTR = 2

60 S
3,6.Vcp

- времето за транспорт до базата за

съхранение и обратно в min,

.

където

S

е транспортно

разстояние, km, а VTP - средната скорост на движение на
транспортно средство, m/s .

и) коефициентът на натоварване на обслужващите апарати

KH

h −1 .

средство със зърно,

з) коефициентът на престой на обслужващите машини

N0
n

tδ

TTP = t H + t p + tTP

n

n−k k
α =
N 0 = P0 ∑
k!
k =0

kn =

h −1 ;

Времето за един курс на транспортното средство Tp е:

n −1

kn

е времето за разтоварване на бункера,

y - добивът на зърно, kg / da ;
BP - работна широчина на жътварката, m ;
Vk - средната работна скорост, m/s .

ж) средният брой на незаетите с обслужване обслужващи
машини N 0

q

γ - средната плътност на зърното, t / m 3 ;
β - коефициентът на запълване на обема на бункера;

.

е) средният брой на заявките, които се намират в
системата (тези които чакат да бъдат обслужени, както и тези
чието обслужване е започнало) M е

M = Nr +

h −1

зърнокомбайн се определя по зависимостта:

Pn
α
,
≤ 1.
µ (n − α ) n

Nr =

,

Времето за напълване на бункера

е

tr

h;

- броят на транспортните средства, бр.;

(k ≥ n), Pn е:

αn

- средното време за чакане за всяка заявка,

n

в) вероятността, че всички обслужващи апарати са заети,
т.е. всички автомобили или трактори с ремаркета да бъдат
пълни със зърно

- загубите поради престой на транспортните средства,

лв/ h;

т.е. всички автомобили или трактори с

свободни ( P0 ),

са загубите поради престои на

cnk

е:
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В случаите, когато вместимостта на транспортното
средство е различна от обема на бункера на зърнокомбайна,
пропускателната
способност
или
интензивността
на
обслужване на заявките на един обслужващ апарат /машина/
ще бъде

µ=g

60 −1
, h
Tp

комбайна, състоянието на посева, влажността и чистотата на
зърното, големината и наклоните на полето и т.н.), времето за
разтоварване на бункера в транспортното средство, времето за
теглене и разтоварване в базата за зърно и времето, необходимо
за транспорт до базата и обратно.
Определянето на интервалите на изменение на
посочените случайни величини е възможно да се направи на
базата на извършени наблюдения, експертни оценки и с
методите на математическата статистика.
Основните характеристики на възможните състояния,
описани със системата диференциални уравнения, в зависимост
от броя на обслужващите транспортни средства, са дадени на
фиг.1 и фиг. 2.
Икономически целесъобразният брой транспортни
средства (n) за обслужване на група от три комбайна (m=3) при
среден добив 450 кг, транспортно разстояние 10 км и
средностатистически стойности на останалите характеристики
на процеса e даден на фиг.3

,

където: g е коефициентът отчитащ вместимостта на
транспортното средство, спрямо тази на бункера на
зърнокомбайна.
Резултати от изследването
За определяне на оптималното съотношение между
броя на зърнокомбайните и обслужващите ги транспортни
средства е необходимо да се определят стойностите на
случайните величини: добивът на зърно, времето за пълнене на
бункера на комбайна (зависещо от работната скорост на

Фиг.1.Изменение на характеристиките на възможните състояния на процеса в зависимост от броя на транспортните
средства ( n), където:Nr - среден брой заявки,които чакат да бъдат обслужвани, No - среден брой на незаетите транспортни
средства

Фиг.2. Изменение на коефициента на престой (Кп) и коефициента на натоварване (Кн) на транспортните средства в
зависимост от броя им (n)
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Фиг.3. Изменение на целевата функция (С) в зависимост от броя на транспортните средства (n):
където: Can са загуби поради престой на транспортните средства; Cnk - загуби поради престой на зърнокомбайните
Изводи
1. Потвърдена е приложимостта на методите на теорията
на масовото обслужване при моделиране на технологични
операции
в земеделското производство и е предложен
математически модел за оптимизиране на взаимодействието
между производсвените и обслужващите
машини в
съвместната им работа при прибиране на зърненожитни
култури.
2. Предложен е критерий за оценка на ефективността и
оптимизация на
количестото на основните и обслужващи машини в
съвместната им работа при прибиране на зърненожитни
култури.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL WATER SUPPLY TO
AGRICULTURAL CONSUMERS IN KAZAKHSTAN IN MARKET CONDITIONS
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Abstract: Examined and shown ways to improve water supply to agro-industrial complex consumers agribusiness in Kazakhstan to
irrigate pastures and irrigation in market conditions. There are given the theoretical foundations of the most progressive method of restoring
the production rate of underground water source - a well by the use of compressed air and airlift technology, which can be recommended for
practical application. They are purpose for definition of the main parameters of the process: the need to over-pressure compressed air
supply compressor, power consumption and efficiency.
Keywords: irrigation, airlift technology
technologies on the basis of domestic and foreign alternative
development.
Currently, 54.2% of the Republic of Kazakhstan agricultural
consumers have their autonomous agro-industrial complex water
supply due to the organization of services for the mechanization of
water, which are carried out mainly by groundwater - tubular and
open wells (75%).
It requires a proper state of the main water sources, watering
plants and water-lifting equipment.
However, their maintenance and repair at a low level due to lack
of production of a single set of machines for this purpose, which
leads to the degradation of water sources, reduced water quality,
reduce their service life and decrease the reliability of water-lifting
equipment.
To increase the effectiveness of independent water supply must
be maintained in the desired state of the main water sources,
including wells, wells and other water intakes produce replace
outdated and worn water-lifting equipment to the new most
effective, based on the new resource-saving technologies water lift.
Therefore needed in this area is monitored throughout the
country, to create databases of the major water sources, to give
suggestions to the development of new resource- and energy-saving
technologies and equipment supply.
An important factor in maintaining the necessary condition of
underground water sources is the timely recovery of their production
rate. Below we consider the theoretical foundations of the most
progressive method of restoring production rate of underground
water source on the example of the well [4].

1. Introduction
In Kazakhstan, in a market economy the priority of rural
development, including irrigation of pastures and irrigation of crops
in irrigated areas, is not possible without the proper functioning of
water systems and autonomous water systems for drinking water
quality assured villages of farmers and other consumer agroindustrial complex. Water problem villages and pastures will
facilitate the adoption in 2003. Government's "Water Code of the
Republic of Kazakhstan" and approved by the branch program
"Drinking water" [1, 2, 3].
The Republic of Kazakhstan has good conditions for the
production of crops and livestock products using irrigated land and
natural grassland, the area of the latter is 183 million hectares, of
which the Ministry of Agriculture - 154.4 million hectares.
The main producers of crops and livestock production in the
Republic of Kazakhstan are agricultural formation, including
farmers and farms, of which there are more than 170 thousand.
Drinking water supply to agricultural consumers are both due to
groundwater - Mining and tube wells in the amount of 69.8% and
surface water - rivers, canals, lakes, springs, water-filled items for
about 30%.
When keeping pasture stock-breeding the most accessible types
of water supply, low-cost, are the above-ground water sources, but
they are not always pollution free and require purification plants for
improvement of the water quality, in addition they are not enough to
satisfy all consumers.

2. State of the problem

3. Airlift pumping method

At present, the prevailing economic conditions, the number of
livestock farmers and farms are concentrated around settlements and
open water sources. This increases the load on the limited area of
pastures (30 million hectares), 50% of which in varying degrees of
degraded.
The problem of water supply to agricultural consumers should
be pursued in conjunction rational use of water resources,
conservation of grassland and has no adverse effect on the ecology
of the environment. Daily demand for potable water use in
Kazakhstan is about 1350 m3, or 26% of the total demand for the
Republic.
Promising market environment is centralized water supply by
the group and the local water supply, which is now covered in
Kazakhstan, 45.8% of rural users, and the rest have their own
independent water supply due to the organization of services for the
mechanization of underground water supply (75%) and surface
(25%), water sources.
The main water-lifting equipment supply are centrifugal pumps
domestic and foreign, for the conditions of pasture irrigation - Cord
belt and water-pump, submersible pumps, and airlift pumping
stations.
Improving the efficiency of agricultural water users in the
market environment can be achieved through the use of water-lifting
equipment of the new generation with the use of energy-saving

When restoring the well production is widespread use of
compressed air as an energy source in the major processes: removal
of sediment light category density (loose soil), pumping
contaminated water from the well to its full clarification, while
using the most effective way to lift airlift as water mixture with a
suspension of purified soil.
The technological process of lifting method airlift water wells
with a suspension of purified soil (Fig. 1) at the steady work will be
a continuous supply of compressed air to air wire sleeve, dropped
below the water level and fixed at a certain depth. The resulting
mixture of water, air and soil suspension for well casing is fed up
and discharge duct sealing tip - on the surface of the well.
Technological process of this scheme is theoretically not fully
understood. Below we describe the basic equation of the ongoing
process of lifting air mixture with a suspension of purified soil analytical dependence between the main process parameters: the
excess of required pressure of the compressed air supply system
Рexc, volume weight of lifted mixture γmix, depth air supply hose Нi,
lift height mixture Н, loss of pressure in the air ΔР and hydraulic ΔН
lifting system, compressed air consumption (supply compressor) WН
and airlift supply the water with a suspension of purified soil Q.
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5. Solution and analysis of the results
Substituting the value Pair from equation (2) into (1), and
considering that the rate of the compressed air hose length changes
slightly, i.e. vair ≅ vair and substituting the value vmix in (4) and
1

2

1,2

(5), and solving for Рexc, we get the basic equation of the ongoing
process of lifting the mixture:

(
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(
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+ ∆P − γ air ⋅ H i + Pres

Excessive air pressure in the system without hydraulic losses is
determined by (1), by substituting Pair from (6):
(9)

P=
exc

( H i − H ) γ + ∆P − γ air ⋅ H i .

Starting a suit of excessive air pressure is determined by the
formula
(10) Pexc=
( H i − H st ) γ + ∆P − γ air ⋅ H i ,
.s

Fig. 1 Sketch of an airlift pump station
1 - air supply hose clamp;
2 - well;
3 - vent pipe.

where H st - static water level in the well, m.
Air flow (flow compressor suction) is calculated by the formula:
(11) W = Q 1 + Pair  γ ⋅ H ⋅ P −1 ⋅η −1 ,


ok
air
PS

4. Mathematical description



Pexc 

To determine this dependence used Bernoulli equation for
section I-I and II-II wells on the output of compressed air from the
air supply hose, the latter taken as a datum:

where η PS - efficiency of airlift pump system installation (based on
experimental data η PS = 0,7).
Executed theoretical basics of using compressed air in the
recovery work over tried out in a mobile unit designed for work over
ARS-300, which was used by airlift pumping unit for cleaning wells
of sediment density and light category of pumping contaminated
water to its full clarification.

(1)

Pexc +

2
vair
v2
1
− γ air + γ air ⋅ H=
Pair + air 2 γ air + ∆P ;
i
2g
2g

(2)

Pair +

2
vmix
v2
2
γ mix
= γ mix ⋅ H i + mix1 γ mix + Pres + ∆H ⋅ γ mix ,
2g
2g

where Рexc - excess air pressure in the supply system, Pa;

vair1 ,

6. Conclusions

vair 2 , vmix1 , vmix 2 - speed of the compressed air and of the lifted

1. Analysis is presented of the state and the ways to improve the
effectiveness of the water supply to agricultural consumers of agroindustrial complex in Kazakhstan in respect of pasture watering and
irrigation of land in market conditions.
2. There are given the theoretical foundations of the most
progressive method of restoring the production rate of underground
water source - a well by the use of compressed air and airlift
technology, which can be recommended for practical application.
They are purpose for definition of the main parameters of the
process: the need to over-pressure compressed air supply
compressor, power consumption and efficiency.

mixture adopted sections, m/s:

4WH1,2 ;
(3) v
air1,2 =
2

π ⋅ d pipe

1,2

(4)=
v
mix1,2

(

)

4 Q + WH1,2
4Qmix
,
=
2
2
π ⋅ d pipe1,2
π ⋅ d pipe
1,2

where WН - compressed air flow (flow compressor discharge) in
section 1 and 2, m3/s; d pipe - internal diameters of pipes in sections
1,2

1 and 2 (in section 2 conditional), m:
(5) =
d pipe2
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2
where Dwell - internal diameter of well casing, m; d out
- outer
diameter air supply hose, m; Qmix , Q - general feed airlift

installation water mixture and purified water with a suspension of
soil, m3/s; γ air , γ mix - volume weight of the supplied compressed air
and raised water mixture with a suspension of purified soil N/m3;
H i - depth air supply hose into the well, m; ∆P , ∆H - loss of
pressure in the pneumatic and hydraulic lift system mixture, Pa and
m; Pair - overpressure in section II-II wells, Pa:
(6) =
Pair γ ( H i − H ) ,

where H - water lifting height, m:
(7) =
H H D − hp ,
where H D - dynamic water level in the well, m; hp - height of the
tip (the mouth) of the well to spout diverter pipe, m; γ - volume
weight of water in the well, N/m3; Pres - residual pressure lifted
mixture drain connection, Pa.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБОРОЧНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА НА
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Abstract:In the article the basic directions of rational construction of assembly-transport process (ATP) in conditions of Siberia are
considered. The ways of perfection of process on cleaning of grain crops are proved. By means of modern technologies number of practical
dependences on preparation and organizations of ATP on cleaning grain in view of applied schemes of transport service and a lining of
optimum number of transport highways is certain. From set of technological schemes of transport service of harvesters and item primary
grains cleaning in view of technological, industrial and zone factors were applied: direct transportations by single vehicles; transportations by
turnaround trailers and trains; transportations with an overload of grain supersize trailer-conveyors all this allowed to perform transport
operations irrespective of work of harvesters.
KEYWORDS : THE HARVESTERS SERVING VEHICLES , GRAIN, TRANSPORT HIGHWAYS , ASSEMBLY - TRANSPORT
PROCESS , SYSTEMS OF POSITIONING.

1. Введение

эффективности зависят от варианта организационных работ.
Поэтому основная задача построения сборочно-транспортного
процесса заключается в обосновании состава машин [2] в
системе при минимальных затратах средств и труда.
Наибольшая эффективность её решения достигается с
помощью многоуровневого системного подхода. Для этих
целей выполнены комплексные исследования – от обоснования
параметров уборочно-транспортных машин, технологий
уборки урожая, до транспортировки его к пунктам первичной
подработки (ППП). При анализе процесса рассматривали его
как систему комбайн – автомобиль – ППП (К-А-ППП). Работа
комбайнов и обслуживающих транспортных средств (ОТС)
происходит в пределах поля, которое можно, описать рядом
параметров: конфигурация, длина, ширина, урожайность,
отдалённость от ППП и др. Для решения поставленных задач
систему целесообразно разбивать на подсистемы [3]:
уборочные машины; транспортные средства; пункт первичной
подработки.
Совершенствованию
подлежит
иерархическая
структура решения поставленных задач с точки зрения
минимизации затрат и согласованности всех подсистем
производственного процесса.
Общая методика исследований предусматривала
разработку
теоретических
предпосылок,
их
экспериментальную
проверку
в
лабораторных
и
производственных условиях и экономическую оценку
результатов исследований.
Теоретические
исследования
выполнялись
с
использованием основных положений, законов и методов
прикладной математики (теория массового обслуживания,
теория вероятностей и др.). Экспериментальные исследования
проводились в лабораторных и полевых условиях на основе
общепринятых методик, а также по частным методикам,
разработанным с использованием теории планирования
многофакторного эксперимента. Обработка результатов
экспериментов выполнялись с использованием известных
методов расчетов на ПК.
Объектом
исследования
явился
процесс
взаимодействия обслуживающих транспортных средств с
уборочными
машинами,
оснащёнными
современными

В
условиях
увеличения
производства
сельскохозяйственной продукции повышение эффективности
использования уборочно-транспортной техники в Сибири
является
актуальной
задачей.
Приобретает
значение
совершенствование машинно-технологических
систем и
комплексов путём разработки и организации уборочнотранспортно-заготовительного
процесса.
Повышение
производительности
и
снижение
затрат
труда
на
технологических перевозках путём сокращения холостых
пробегов, простоев подвижного состава, сдерживаются
значительными временными затратами на выполнение
сборочно-транспортных операций. Указанные недостатки
устраняют применяя различные схемы взаимодействия
уборочных и транспортных машин [1], но их применение
выявляет нехватку средств автоматизации, обеспечивающих
выполнение
вспомогательных
операций
сборочнотранспортного процесса.
Исследования
транспортно-технологических
процессов,
производительности,
безотказности
сельскохозяйственной техники позволяют выявить резервы
организационного и технического характера, сравнивать
различные технологии и машины. С учётом того, что
транспортные средства зарубежного и отечественного
производства, применяемые в технологических схемах, имеют
различную ёмкость, задача совершенствования сборочнотранспортного процесса на уборке зерновых с учётом условий
эксплуатации, становится, особенно, актуальна.

2. Объекты и методы исследования
Целью исследования является изучение основных
направлений повышения производительности сборочнотранспортных систем (СТС) за счёт снижения простоев
комбайнов,
сокращения
холостых
пробегов(простоев)
транспортных средств, применения современных систем (GPS/
Глонасс, GSM-модулей), а также за счёт улучшения
транспортного обеспечения.
На основании проведённого анализа известных
технологий уборки зерновых было выявлено, что показатели
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4. Выводы

системами позиционирования и мониторинга транспорта и
пункт первичной подработки зерна[3].
Из множества технологических схем транспортного
обслуживания уборочных машин и пункта первичной
подработки
зерна
с
учётом
технологических,
производственных и зональных факторов применялись
следующие: прямые перевозки одиночными транспортными
средствами; перевозки оборотными прицепами и поездами;
перевозки с перегрузкой зерна большегрузными прицепамиперегружателями, при этом поток материала от уборочных
машин при наличии вблизи обслуживающего транспорта
может идти прямо к ним.
При проведении экспериментальных исследований в
поиске оптимального решения, планом экспериментов
предусматривалось
варьирование
пяти
факторов:
1)
урожайность; 2) объём бункера; 3) объём кузова; 4) расстояние
перевозок; 5) объём прицепа-перегружателя [4].

При
вводе
промежуточной
ёмкости
функционирующая система принимает вид: уборочные
машины (комбайны) – большегрузные прицепы-перегружатели
– обслуживающие транспортные средства (автомобили)– ППП
зерна. Предпринятые меры по применению в уборочнотранспортном
процессе
прицепов-перегружателей
способствует росту производительности системы.
Видимость хода уборочно-транспортного процесса в
режиме on-line, с использованием навигационных систем
обеспечивает контроль целостности всей системы с
достоверной результирующей по производительности, тем
самым
отражая
реальные
затраты,
исключая
нетехнологические потери времени и продуктов урожая.
Последовательное решение поставленных задач,
комплектование парка машин для конкретной схемы
транспортного обслуживания и технологии сократили простои:
уборочных машин в ожидании транспорта с 19–24 до 6–11%;
транспорта в ожидании загрузки – с 45–55 до 23–36% времени
смены, что позволило повысить производительность СТС на
15-30%.

3. Результаты исследований
Как показали исследования, производительность СТС
на выходе зависит от производительности уборочных и
транспортных машин. Из всего множества факторов работы
системы наибольшее влияние на начальной стадии движения
потока зерна и его объёмы зависят от ёмкости бункера
(принято, что в процессе наполнении бункера комбайн
работает без зависимости от других звеньев системы). Что в
свою очередь с учётом технических характеристик уборочных
машин сказывается на их производительности.
Как показала производственная эксплуатация,
разномарочность парка машин в хозяйствах часто приводит к
неверным комбинациям, тем самым снижая эффективность
работы.
Проведённый эксперимент на полях Кочковского и
Ордынского
районов
Новосибирской
области
с
использованием техники не старше трёх лет, показал, что при
урожайности до 2 т/га используя уборочное звено состоящие
из двух комбайнов CLAAS Tucano 450 и звено состоящее из
двух John Deere 9670 STS, с учётом согласованной работы
способствовало повышению производительности системы. На
полях с урожайностью более 2 т/га и эффективного
использования комбайнов с ёмкостью бункера более 8 м3 было
сформировано звено, состоящее из двух CLAAS Tucano 450 и
двух John Deere 9670 STS. Для их оптимальной загрузки
появляется необходимость ввода в систему промежуточной
ёмкости в виде прицепа-перегружателя в нашем случае это
CLAAS AXION 850 + Bourgault GS1200 ёмкостью около 42м3.
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Введение

В настоящее время большинство сельскохозяйственных
предприятий Российской федерации (РФ) находится в сложной
экономической ситуации. В связи с этим, их технический парк
практически не обновляется. На начало 2004 г. обеспеченность
хозяйств техникой составляла 40…60% [1]. Количество списываемых машин в 3…10 раз превосходит количество вновь приобретаемых [2].
Кроме того, средний возраст техники, например, в АПК
Новосибирской области по всем маркам машин превышает
нормативный срок службы (таблица). Аналогичная ситуация и по
другим регионам РФ.
Таблица – Средний возраст техники в АПК
Новосибирской области
Средний возраст, Техника старше
лет
10 лет, %
Марка машины
на 1-е января
на 1-е января
2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.
К-700А, К-701, К-744
18,6
18,9
93,1
93,8
Т-150К, Т-150
18,1
18,4
91,0
91,8
Т-4А
17,4
18,1
87,0
89,7
ДТ-75, ДТ-75М
17,5
18,3
92,3
93,3
МТЗ-80, МТЗ-82
17,5
17,7
90,1
90,5
МТЗ-50, МТЗ-52
21,0
20,9
100,0
100,0
ЮМЗ-6, ЗТМ-60
19,3
20,1
97,1
99,5
Т-40, Т-40АМ, ЛТЗ-60
18,2
18,9
95,2
95,8
Т-25, Т-16, ВТЗ-30
19,0
19,6
98,3
99,2
Все тракторы
18,0
18,5
92,4
93,0
СК-5 «Нива»
16,5
17,6
95,0
96,4
СКД «Енисей»
14,6
15,1
70,9
71,3
Дон-1500
5,1
4,8
19,0
15,5
Импортные
9,0
7,2
38,2
43,4
зерноуборочныекомбайны
Все
14,9
14,3
79,3
77,4
зерноуборочные комбайны
КСК-100 «Полесье»,
14,8
14,3
73,8
66,2
Дон-680
Е-301, Е-302, КПС-5Г
17,0
85,3
Все
14,9
14,4
79,2
78,5
кормоуборочные комбайны
Это обусловливает ряд серьезных негативных последствий для сельскохозяйственного производства [3]:
- большую нагрузку на работоспособную технику
вследствие недостаточной обеспеченности ею (на 1000 га приходится 4-5 тракторов, а в 1989 г. было 10-12);
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- низкий коэффициент готовности техники, не превышающий 0,6…0,7;
- снижение урожайности до 7…11 ц/га и потери
урожая до 20…60% из-за простоев техники или эксплуатации её при ненормируемом техническом состоянии.
Совокупность перечисленных факторов снижает
рентабельность хозяйств. На современном этапе развития
производства добиться рентабельности агропромышленного
комплекса (АПК) возможно только при использовании прогрессивной инженерно-технической системы (ИТС). Прогрессивность ИТС обусловливается рациональным формированием системы обеспечения работоспособности сельскохозяйственной техники (ОРСХТ), которая является одной из основных составляющих инженерно-технической
системы.
При формировании системы ОРСХТ необходимо
заранее оценивать её эффективность. С этой целью в СибИМЭ обоснованы качественный и количественный критерии такой оценки. За качественный критерий принят коэффициент технической готовности МТП, за количественный
– обобщённый показатель суммарных затрат на поддержание его работоспособности.
Известно, что коэффициент технической готовности машин (Кг), определяется следующим образом:
Кг=

То
,
То + Тв

(1)

где То – средняя наработка на отказ, ч.;
Тв – среднее время восстановления работоспособности машины, ч.
Среднее время восстановления работоспособности
машины можно представить в виде:
Тв=Т′в+Тпр.

(2)

где Т′в – минимально возможное среднее время
восстановления работоспособности машины, ч.;
Тпр – время простоя, ч. (поиск неисправности, диагностирование технического состояния, отыскание и доставку запасных частей, принятие решения, зависящего от
информационного обеспечения специалистов).
Обобщённый показатель суммарных затрат на
поддержание работоспособности МТП характеризует затраты на обеспечение требуемого коэффициента его техниче-

ской готовности. При этом необходимо, чтобы и коэффициент технической готовности МТП и затраты на его обеспечение имели оптимальные или, по крайней мере, рациональные соотношения.

области объём механизированных работ

Информационноконсультационная
служба

Ремонтное
производство

Мобильная служба
ТО и ремонта

Пункт
ТО

Служба
материальнотехнического
обеспечения

Управление
сельского хозяйства

Технический центр
(ТЦ)

СХП

Инженернотехническая служба
(ИТС)

Информационное
обеспечение
специалистов ИТС
АПК

Ремонт и
восстановление
сельхозтехники

ТО и диагностика
сельхозтехники

Обеспечение
сельхозпредприятий
техникой

Функции
ТЦ

Правление
сельхозпредприятия
(СХП)

Wo ,
nx
λ
λx = o ,
nx
Wx =

Заводы-изготовители
с/х техники

Компонентный состав
ТЦ
РАЙОН

У Р О В Е Н Ь

Дилерская
служба

ОБЛАСТЬ

С учётом данного требования сформирована общая
структура технического сервиса в АПК Сибири (фигура).

Агроснабтехсервис

среднюю для

хозяйств области интенсивность спроса λ x на ТО и ремонт и
среднюю для хозяйств области квалификацию механизаторов
Kx :

Результаты и дискуссия

Департамент
АПК

Wx ,

Kx =

1n 1 + 2n 2 + 3n 3
,
nо

(3)

λo – интенсивность спроса λ x на ТО и ремонт данной
марки машин в области, 1/ч;
nх – количество хозяйств в области, шт.;
n1, n2, n3 – соответственно число механизаторов в области 1, 2 и 3 класса;
nо – общее число механизаторов в области, чел..
Модельным районом является такой, который применительно к данной модели машин имеет средний для районов
области объём механизированных работ W р , среднюю для
районов области интенсивность спроса λ р на ТО и ремонт
данной марки машин и среднюю для районов области квалификацию механизаторов K р :

Wo ,
nр

Wр =

λo
,
nр
1n + 2n 2 + 3n 3
,
Kр = 1
nр

Фигура – Общая структура
системы технического сервиса в АПК Сибири

λр =
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(2)

где Wo – объём механизированных работ, производимый данной моделью машин в области, у.э.га;

Ремонтнотехнологическая
мастерская

На основе структуры представленной на рисунке, выбраны варианты проведения технического обслуживания и
ремонта обслуживаемой сельскохозяйственной техники и устранения последствий отказов МТП со следующих уровней:
- сельскохозяйственного предприятия (СХП);
- района;
- межрайонного;
- области.
Реализацию выбранных вариантов организации технического обслуживания и ремонта формирование системы
ОРСХТ в АПК целесообразно осуществлять на основе нормативно-расчётного метода, то есть её параметры необходимо
рассчитывать применительно к модельным уровням, которые
будут включать предприятия всех форм собственности:
- хозяйству;
- району;
- техническому центру;
- специализированному ремонтному предприятию.
Затем полученные параметры системы обеспечения
работоспособности сельскохозяйственной техники для модельного уровня скорректировать с учётом реальных условий.
При формировании системы ОРСХТ необходимо учитывать три основных показателя:
- объём механизированных работ выполняемый данной моделью машин;
- интенсивность спроса на техническое обслуживание
(ТО) и ремонт техники данной модели машин;
- квалификацию механизаторов.
Модельным является такое хозяйство, которое применительно к данной модели машин имеет средний для хозяйств

(1)

(4)

(5)

(6)

где nр – количество районов в области, шт.
Модельным техническим центром (ТЦ) является такой, который производит обслуживание и ремонт МТП применительно к зоне, имеющей средний по области объём механизированных работ W тц , среднюю интенсивность спроса λ тц
на ТО и ремонт и среднюю квалификацию механизаторов K тц
для зоны, обслуживаемой этим ТЦ:

W тц =

шт.

Wo ,
n тц

(7)

λ тц =

λo ,
n тц

(8)

K тц =

1n 1 + 2n 2 + 3n 3 ,
n тц

(9)

где nтц – количество технических центров в области,

Модельным специализированным ремонтным предприятием (СРП) является такое, которое производит обслуживание и ремонт МТП применительно к зоне, имеющей средний

объём механизированных работ

W рп , среднюю интенсивность

спроса λ рп на ТО и ремонт и среднюю квалификацию механизаторов K рп для зоны, обслуживаемой данным СРП:

Wo
,
n рп
λ
λ рп = o ,
n рп
1n + 2n 2 + 3n 3
K рп = 1
n рп
W рп =

ти, шт.

(10)

(11)

,

(12)

где nрп – количество ремонтных предприятий в облас-

Заключение

В соответствии с вышеизложенным можно сделаны
следующие выводы:
- функционирование системы обеспечения работоспособности сельскохозяйственной техники целесообразно осуществлять на трёх территориальных уровнях: область - район сельскохозяйственное предприятие;
- обоснование параметров системы ОРСХТ в АПК целесообразно производить, используя модельные уровни: хозяйства, района, технического центра, специализированного ремонтного предприятия, с последующей корректировкой данных параметров к реальным условиям;
- на уровне района целесообразно применять механизмы межрайонной кооперации при обеспечении работоспособности техники в АПК, которые можно реализовать через
технические центры.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ МАШИННОТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ
THE PERSPECTIVES OF COMPLEX FARM MACHINERY USE
Ph.D prof. Kyurchev V.1, Ph.D Mitkov V.2, Ph.D Chorna T.3, Ph.D Mitkov V.4
Tavria State Agrotechnological University 1,2,3 – Melitopol, Ukraine, Inter-M4 – Zaporozhe, Ukraine

Abstract: This article presents the developments of scientific research institute of farm mechanization of Southern Ukraine under Tavria
State Agrotechnological University (Melitopol). They deal with complex implements as parts of power units with classical and integrated
arrangements and front hitch.
KEYWORDS: COMPLEX FARM MACHINES, COMBINED UNIT, PUSH – PULL, FRONT MOUNTING MECHANISM

1. Введение

щества таких агрегатов заключаются в том, что масса и тяговое сопротивление фронтально навешенных орудий увеличивают вертикальную нагрузку на передние ведущие колеса
энергетического средства, повышая их сцепление с почвой и
уменьшая буксование. В результате улучшаются условия использования мощности энергетического средства за счет перераспределения нагрузки по его мостам, повышается производительность труда и снижается удельный расход топлива. Во
многих случаях снижаются металлоемкость и кинематическая
длина агрегата, что приводит к уменьшению ширины поворотной полосы и непроизводительных затрат времени.
Однако для составления КМТА по такой схеме требуется
энергетическое средство с передним навесным механизмом и,
желательно, оснащенное передним валом отбора мощности.

Спецификой сельскохозяйственного производства Украины является наличие множества мелких предприятий (с обрабатываемой площадью полей не более 100 га). Так, например,
по Запорожской области их доля составляет 55,5%. И по наличию технических средств они практически не способны конкурировать с крупными хозяйствами. Малые предприятия не в
состоянии приобрести узкоспециализированную технику для
выполнения всех сельскохозяйственных операций согласно
агротехнологических требований, а использование имеющихся
в наличии технических средств часто ведет к значительному
увеличению затрат, и, как следствие, к повышению себестоимости получаемой продукции и снижению рентабельности.
Одним из путей гарантированного повышения ресурсосбережения в сельскохозяйственном производстве является внедрение комбинированных машинно-тракторных агрегатов
(КМТА). Именно такие агрегаты соответствуют потребностям
малых сельскохозяйственных предприятий.
Объем применения комбинированных агрегатов в хозяйствах зависит от природно-климатических условий, физикомеханических свойств обрабатываемых почв, применяемой в
хозяйстве системы земледелия, агротехнических требований,
предъявляемых к обработке почвы, посева, ухода за посевами
и уборки сельскохозяйственных культур, возможности и целесообразности соединения технологических операций, а также
имеющейся энергетической базы [1, 2].
Комбинированные машинно-тракторные агрегаты могут
создаваться тремя путями:
– последовательным соединением между собой с помощью
сцепок однооперационных машин / орудий;
– установкой на единой раме постоянных или сменных рабочих органов (моноблочные машины / орудия);
– составлением из нескольких однооперационных машин /
орудий, одни из которых навешиваются на передний, а другие – на задний навесной механизмы энергетического средства (схема «толкай-тяни»).
Первый путь наиболее легкий в решении, т.к. КМТА комплектуют из имеющихся в хозяйстве однооперационных машин / орудий, как правило, без переделки или с незначительными изменениями. Недостатком является высокая металлоемкость и часто несовпадение ширины захвата с оптимальной
скоростью, что усложняет выбор оптимальных параметров
роботы такого комбинированного МТА.
Второй путь позволяет использовать рабочие органы и
секции машин / орудий в необходимом технологическом сочетании. Но это приводит к значительному усложнению конструкции рамы, часто увеличивает вероятность забивания рабочих органов почвой и растительными остатками, снижает эксплуатационную надежность по сравнению с однооперационными машинами / орудиями.
Наиболее перспективным направлением, на наш взгляд,
является последний вариант формирования КМТА. Преиму-

2. Предпосылки и средства для решения
проблемы
Для достижения положительного эффекта от применения
КМТА должны выполняться следующие требования [3, 4]:
– энергоемкость технологического процесса, выполненного
комбинированным агрегатом, должна быть меньше общей
энергоемкости при выполнении его однооперационными машинами;
– производительность труда должна быть выше, чем у соответствующих однооперационных машин;
– качественные показатели работы должны быть не ниже, чем
аналогичные показатели соответствующих однооперационных
машин;
– приспособленность для работы в неблагоприятных погодных
и почвенных условиях КМТА должна быть такая же, как и у
агрегатов с однооперационными машинами;
– сохранение плодородия почвы;
– обеспечение удовлетворительной маневренности.

3. Решение рассматриваемой проблемы
Учеными научно-исследовательского института механизации юга Украины при Таврическом государственном агротехнологическом университете (ТГАТУ) совместно с южным
филиалом Национального научного центра «Институт механизации и электрификации сельского хозяйства» был разработан
ряд схем перспективных комбинированных МТА на базе интегрального трактора (рис.1).
Сегодня Украина выпускает трактора интегральной компановки семейства ХТЗ-160, которые отвечают сформулированным выше требованиям, а также оборудованы реверсивным
постом управления и реверсивной трансмиссией. На их базе
были созданы эффективные КМТА, которые за один проход
выполняют как минимум две технологические операции. Производственную проверку они прошли на полях южного филиала Национального научного центра «Институт механизации и
электрификации сельского хозяйства».
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4. Результаты и дискуссия

а)

б)

в)

г)

Одна из самых острых проблем в сельском хозяйстве Украины – сбор зерновых колосовых культур, а именно кошение
их в валки прицепными или навесными валковыми жатками.
Это вызвано необходимостью немедленного проведения после
уборки урожая лущения с.-х. культур. Увеличение разрыва
между этой операцией и подбором валков приводит к значительной потере почвенной влаги. Избежать этого возможно
путем совмещения операций кошения с.-х. культур в валки и
лущения межвалкового пространства. Для этого на базе интегрального трактора был разработан жатвенно-лущильный агрегат (рис. 2). Для лучшей обзорности жатки ЖВН-6Б энергосредство перенастраивают на реверсивное движение: жатку
присоединяют к переднему навесному механизму при помощи
адаптера, разработанного ОАО «Бердянсксельмаш», а на задний – дисковую борону БДН-3 (рис. 3) [5].

Рис. 2. Жатвенно-лущильный КМТА при настройке энергосредства прямым ходом

д)

е)

Рис. 3. Жатвенно-лущильный КМТА при настройке энергосредства реверсивным ходом

ж)

Лабораторно-полевые испытания проводились на двух аргофонах: суданская трава и овес. Ширина невзлущенной полосы составила 1,08 м и для 1,79 м соответственно. Установлено,
что на взлущенном участке влажность почвы на 1,5 – 2 % выше. Эта разница может быть увеличена путем включения в
состав дискового орудия боронок для выравнивания микрорельефа в обработанного межвалкового пространства.
При уборке грубостебельных культур (подсолнечника и
кукурузы) возникает не менее важная проблема – относительно высокая стерня, которую перед основной обработкой
следует измельчить. Обычно сразу проводят одно или двукратное дискование агрофона, а потом выполняют его основную обработку. Для одновременного выполнения этих операций к.т.н. Митковым В.Б. был разработан измельчительнопахотный комбинированный агрегат (рис.4), состоящий из
задненавесного плуга типа ПЛН и фронтального измельчителя
стерни под условной маркой ПРР-1,5 с шириной захвата 1,5м,
приводимого от переднего ВОМ трактора. Исследования проводили после уборки подсолнечника. Агрегат двигался правыми колесами в борозде со скоростью 2 м/с. Плуг с рабочей шириной захвата 1,38 м был настроен на глубину 25 см. Стерня
измельчалась на фракции, большинство частиц (41,3 %) имели
длину до 15 см [6].
Также в производственных условиях были испытаны дисковочно-чизельный и дисковочно-культиваторный КМТА.

з)

к)
л)
Рис. 1. Схемы КМТА на базе интегрального трактора:
а – жатвенно-лущильный; б – дисковочно-культиваторный;
в – дисковочно-чизельный; г – котковально-посевной; д – фрезерно-посевной; е – культиваторно-посевной; ж – удабривающе-пахотный; з – удабривающе-дисковочный; к – измельчительно-пахотный; л – пахотный по схеме «push – pull».
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согласования ширины захвата учеными университета были
разработаны специальные регулируемые ограничители. Предварительные их испытания показали, что равномерность внесения минеральных удобрений при этом не ухудшается.

Рис. 4. Измельчительно-пахотный КМТА
Технологическая часть первого состоит из плуга-чизеля
ПЧ-2,5 и дисковой бороны БДН-3 (рис.5), а второго – навесного культиватора-плоскореза с рабочими органами от культиватора КПЭ-3,8 и дисковой бороны (рис.6). За счет установки на
передней навесной механизм трактора дисковой бороны БДН3 увеличивается догрузка переднего моста трактора, что приводит к уменьшению буксования колес. Поэтому при агрегатировании сельскохозяйственных орудий (ПЧ-2,5 + БДН-3)
мощности двигателя энергетического средства достаточно для
проведения одновременно двух сельскохозяйственных операций. Результаты роботы показали, что их использование позволяет снизить затраты топлива на 31 – 39% по сравнению с
проведением двух операций отдельно.

Рис. 7. Удобривающе-пахотный КМТА
К агрегатам, которые используют фронтальные орудия,
также относится и пахотный МТА по схеме «push – pull»
(рис.8), технологическая часть которого представлена двухкорпусным фронтальным и пятикорпусным заднеенавесным
плугами [8]. Для проведения лабораторно-полевых исследований был разработан и изготовлен опытный образец фронтального двухкорпусного плуга под условной маркой ПЛН-2-35.
При его агрегатировании трактор перестраивают на реверсивное движение.
Сравнительные испытания проводили для МТА в составе
интегрального трактора и задненавесных плугов ПЛН-4-35
(0+4), ПЛН-5-35 (0+5), а также МТА по схеме «push – pull» –
ПЛН-2-35 + ПЛН-4-35 (2+4). Все плуги были настроены на
одну и ту же глубину вспашки – 27 см. Ее среднеквадратическое отклонение каждым агрегатом не превышало агротехнических требований (±2см) и составило: для МТА
по схеме (0+4) – ±1,74 см; для МТА по схеме (0+5) – ±1,52см;
для МТА по схеме (2+4) – ±1,88см. При одинаковой глубине
вспашки действительная ширина захвата КМТА по схеме 2+4
была на 21,3% больше по сравнению с МТА с плугом ПЛН-535, а производительность за 1 час чистого времени агрегатом
по схеме (2+4) оказалась большей на 20,2%. Буксование движителей при работе с шестью корпусами не превышало агротехнически допустимый уровень (18…20%).

Рис. 5. Дискововочно-чизельный КМТА

Рис. 6. Дисковочно-культиваторный КМТА
Одним из вариантов использования трактора семейства
ХТЗ-160 по перспективной схеме «толкай-тяни» является комбинация технологических процессов внесения минеральных
удобрений и их заделки в почву. В реальных условиях хозяйствования эти операции обычно осуществляют отдельно соответствующими МТА. Часто с существенной разницей во времени, что является нежелательным, поскольку определенные
минеральные удобрения после их внесения требуют немедленной заделки в почву. Следует подчеркнуть, что при посеве
с.-х. культур эти операции происходят одновременно. Для одновременного внесения минеральных удобрений и заделки их
в почву целесообразно использовать агрегат на основе трактора серии ХТЗ-160, в состав которого входят фронтально навешенный разбрасыватель удобрений и задненавесное или прицепное почвообрабатывающее орудие. В качестве последнего
можно использовать плуг, дисковый лущильник или борону,
культиватор для сплошной обработки почвы [7].
Разработанный в нашем университете удобривающепахотный КМТА состоит из интегрального трактора ХТЗ-16231,
плуга ПЛН-5-35 и разбрасывателя минеральных удобрений
(рис.7). Минимальная ширина захвата разбрасывателя составляет 6 м, тогда как у плуга ПЛН-5-35 она не превышает 1,8 м. Для

Рис. 8. Пахотный МТА по схеме «push – pull»
Комбинированные агрегаты на базе тракторов классической компановки используются значительно меньше, поэтому рекомендаций по их использованию практически не существует. Для создания таких КМТА необходимы новые трактора с передним навесным устройством. Возможность оснащения имеющихся в хозяйствах тракторов классической компоновки такими механизмами значительно расширит их возможности применения.
Сегодня в большинстве хозяйств имеются трактора классической компановки марки МТЗ. На основании проведенных
исследований было предложено усовершенствование их конструкции, путем присоединения к раме трактора - переднего
навесного механизма с гидравлическим приводом для присоединения к нему шлейфа сельскохозяйственных орудий. Передний навесной механизм к основной раме трактора присоединяют через переходную рамку. На нее устанавливают передние рычаги подъема, переднюю центральную тягу и гидроцилиндр. Для надежного закрепления переходную рамку со106

единяют с блоком коробки передач при помощи распорных
планок [9].
Привод переднего вала отбора мощности на тракторе
МТЗ-82 осуществлялся гидромотором, который приводится в
действие от масляного насоса, установленного на заднем ВОМ
трактора. Для приведение в действие фронтальных орудий
активного типа, на базе трактора классической компоновки,
нужно усовершенствовать существующую гидравлическую
систему трактора.
Научной лабораторией «Машиноиспользование в земледелии» НИИ механизации юга Украины при ТГАТУ, для расширения функциональных возможностей тракторов классической компоновки, был разработан передний навесной механизм, на базе которых создано ряд КМТА [10].
При выращивании с.х. культур широко распространены
жидкие удобрения, которые необходимо вносить в почву с
одновременным их заделыванием. Для этого необходимо как
минимум два агрегата. Объединить эти 2 операции можно с
помощью КМТА на базе трактора марки МТЗ (рис. 9). Для
этого на передний навесной механизм устанавливаться опрыскиватель «Ренау» с шириной захвата 14 метров, а сзади - борона зубчато-пружина БЗП с шириной захвата 15 метров.

Рис. 11. Измельчающе-пахотный КМТА

5. Заключение
Таким образом, использование комбинированных машинно-тракторных агрегатов на базе тракторов интегральной и
классической компоновки позволяет:
- снизить расход топлива при одновременном выполнении двух
сельскохозяйственных операций, за счет уменьшения количества проходов агрегатов по полю;
- снизить негативное влияние уплотнения почвы за счет объединения операций;
- догрузить переднюю ось трактора, что снижает буксование
колес трактора и позволяет более эффективно его использовать.
Наличие переднего навесного механизма у трактора классической компоновки позволит использовать его при комплектовании КМТА с фронтальным расположением орудий.
Стоимость механизма и его установка значительно уступает
покупке нового трактора. Это способствует повышению эффективности использования существующих в хозяйствах тракторов при проведении сельскохозяйственных технологических
операций.

Рис. 9. КМТА для внесения гербицидов и
предпосевной обработки
При использовании этого агрегата:
- перекрытия при бороновании составляет не более 0,5 м;
- сокращается расход топлива за счет использования 1 агрегата
в отличии от использования двух (боронование - 1,4 л/га и
внесении удобрений 1,4 л/га);
- более эффективно используется трактор, за счет агрегатирования двух не энергонасыщенных операций в составе одного
МТА.
Установка на трактор марки МТЗ переднего навесного механизма позволяет вносить гранулированные удобрения с помощью машины для внесения удобрений МВУ-800 и проводить посев с помощью сцепки с двумя зерновыми сеялками
(рис. 10). Такое объединение с.х. орудий позволяет одновременно проводить заправку агрегата, а также уменьшить расход
топлива (разбрасывания 1,0 л/га, посев 2,3 л/га).
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Рис. 10. КМТА для внесения удобрений и посева зерновых
Для измельчения растительных остатков после уборки
пропашных культур и их заделки в почву можно использовать
трактор марки МТЗ с фронтальным измельчителем растительных остатков ПРР-1,5 (ширина захвата 1,5 м) и с заднерасположенным плугом ПЛН 3-35 (рис. 11). Это позволит за один
проход агрегата по полю провести измельчения стерни и
вспашку, после чего весенний посев проводится без забивания
рабочих органов сеялки.
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FAILURES PATTERN OF SUGARCANE HARVESTERS IN HAKIM FARABI AGROINDUSTRY OF IRAN
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Abstract: The performance of sugarcane harvesters depend on function of subsystems. This paper describes failure rate and mean time
between failures (MTBF) for sugarcane harvesters 7000 series which are used in HakimFarabi agro-industry of Iran. Sugarcane harvesters
were divided into nine subsystems and their failures were studied for 4500 working hours. The failure rate of subsystems including engine,
hydraulic transmission, topper, base cutter, chopper, feed rollers, elevator, wheels and extractor fans were calculated 0.014, 0.05, 0.023,
0.065, 0.03, 0.037, 0.026, 0.016, and 0.009 (1/h), respectively. Furthermore, MTBF for subsystems after 4500 working hours were computed
72.21, 20.26, 73.41, 15.53, 33.92, 27.25, 38.66, 61.09, and 111.85 (h), respectively for the aforementioned subsystems. Among the nine
investigated components, base cutter with maximum failure rate and minimum MTBF and extractor fans with minimum failure rates and
maximum MTBF were recognized the most unreliable and reliable subsystems respectively.

Keywords: failure rate, sugarcane harvester, MTBF

1. Introduction
The optimization of each subsystem in relation to one
another is imperative to make the system profitable and viable for
operation. Since failure cannot be prevented entirely, it is important
to minimize both its probability of occurrence and the impact of
failures when they occur [Barabadi and Kumar, 2008]. In order to
control and reduce failure and to plan and schedule the harvester
operations in optimum time, we have to know how many failures
occur in each term of machine performance and how much is mean
time between failures.

Sugarcane is one of the main plants for sugar production.
Hand sugarcane harvesting is too laborious and needs too many
number of workers in long period of time; consequently, it costs a
lot. Moreover, hand harvesting follows workers to injury
themselves due to cutting cane by sickles. In contrast, Sugarcane
mechanical harvester cuts cane and chops them into small pieces
and transmits them to trailer. Many reasons related to field and crop
influence the sugarcane harvester performance including soil type,
soil humidity, cane variety, crop yield and operator skill
(anonymous, 1999).
Whereas machine failures occur unregularly in indefinite locations
of the field, manager ability to record the time, location, and the
reason of failures could be diminished in process of time (kahle,
2007).

2. Materials and methods
2.1. Study area
Study area was HAKIM FARABI agro-industry Company
located in 35 kilometers south of Ahvaz in Iran. Arable lands of this
company are located in 31 to 31°10 N latitude and 45 to 48°36 E
longitudes. This region has dry and warm climate. Soil of this
region is heavy and semi-heavy and each farm size is 25 ha in
regular forms. Totally, 24 sugarcane harvester 7000 model are
being used in the company. Data are from maintenance Reports of
harvesters which have been recorded since 5 years ago.

One of the most important factors to reach highest crop yield due to
the lowest loss is performance on time. For machine scheduling we
have to aware of its efficiency. This is impossible without exact
status information from different parts of machine.
Sugarcane harvester machine as a main system consists many
subsystems. The sugarcane harvester is divided into nine subsystem
consisting engine, hydraulic transmission, topper, base cutter,
chopper, feed rollers, elevator, wheels and extractor fans. If every
one of subsystems stopped, the machine would be stopped, thus
relation among harvester subsystems is series.

2.2. Failure rate

2.3. Mean time between failures

Failure rate is the scale for specify number of failures in used
hours and compute from following equation (1), (Billinton and
Allan, 1992):

λ=

F
𝐻𝐻

Mean time between failures (MTBF) is an appropriate scale
for specifying machine performance time without any stopping.
Each system consists of one or more subsystems. The components
of system would be series or parallel. This system is series; it
means, if due to any reason one subsystem stopped, the overall
system would be stopped. MTBF for subsystems was calculated
using equation 2, (Billinton and Allan, 1992):

(1)

Where λ is failure rate, F is number of failures, and H is operation
hours. By using of this function we calculated the mount of system
stopping over time, and then we evaluated every one of subsystems
separately.

ΜΤΒϜ =
108

H
𝐹𝐹

(2)

Where MTBF is mean time between failures, H is operation hours,
and F is number of failures.

(every sugarcane harvester have worked about 900hours annually)
for subsystems namely engine, hydraulic transmission, topper, base
cutter, chopper, feed rollers, elevator, wheels and extractor fans
were obtained 0.014, 0.05, 0.023, 0.065, 0.03, 0.037, 0.026, 0.016,
and 0.009 respectively. Therefore hydraulic transmission system
with maximum failure rate was the most unreliable and extractor
fans system with minimum failure rate was the most reliable
subsystem. Table1 shows the values of failure rates after 4500
working hours for subsystems.

3. Results and discussion
3.1. Failure rate results
Results showed that failure rate for every subsystem was
different. Average failure rate after 4500 working hours for 5 years

Table 1, annual failure rates of sugarcane harvester subsystems (Every 900 hours)
Feed
Base
Years
topper
Hydraulic
chopper
elevator
rollers
cutter

Wheels

engine

Extractor
fans

1

0.019

0.039

0.029

0.024

0.021

0.062

0.015

0.012

0.007

2

0.022

0.045

0.036

0.025

0.023

0.062

0.017

0.014

0.008

3

0.022

0.054

0.037

0.031

0.028

0.067

0.016

0.014

0.009

4

0.026

0.056

0.041

0.033

0.028

0.064

0.017

0.015

0.011

5

0.029

0.057

0.043

0.039

0.033

0.067

0.017

0.015

0.013

Figure (1) shows the failures behavior of every subsystem. Base
cutter system failures were so scattered and did not follow a regular
trend. These failures consisted blade breaking or blade dulling
depend on crop aggregation and material quality of blades are

solved by changing the blades. Trend of hydraulic transmission
system failures are increasing. Because this subsystem consist of
tubes and pipes depreciating over time.

Fig 1. Failure rate of sugarcane harvester subsystems
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included of belt rupture, water pump failing and obstruction in fuel
system. Fan failures increase slowly over the time.

Because of wearing of hydromotors, Feed rollers failures showed an
increasing trend. Increasing failures in chopper usually are
originated from blade breaking which has constant value, chopper
gearbox failings, and hydromotor failings which increase over time.
Elevator failures usually are from both chain obstruction due to
cane bulk, and hydromotor failures that increase over time, thus
failure rate graph is growing. Topper failure is as same as base
cutter failure and its graph conform to base cutter graph, but with
smaller failure rate. Number of wheel failures approximately is
fixed, because wheel's failure is more consist of puncturing in field
that is occurred fixedly Engine failures are a little and do not
increase sharply. Because sugarcane harvesting never has been done
in summer and at this season engine is overhauled. These failures

3.2. MTBF results
The mean time between failures after 4500 hours (5 years)
for sugarcane harvester subsystems presented in table 2. The
average MTBF after 4500 hours for subsystems namely engine,
hydraulic transmission, topper, base cutter, chopper, feed rollers,
elevator, wheels and extractor fans were calculated as 72.21, 20.26,
73.41, 15.53, 33.92, 27.25, 38.66, 61.09, 111.85 (h), respectively.
As a result, base cutter with 15.53 and extractor fans with 111.85 h
are the most unreliable and reliable subsystems respectively.

Table 2 amounts of MTBF annually (every 900 hours)
Years

topper

Hydraulic

Feed rollers

chopper

elevator

Base
cutter

Wheels

Engine

Extract
or fans

1

53.9

25.5

33.9

41.7

48.2

16.1

65.5

83.3

152

2

45.4

22.1

27.5

39.5

43.2

16.2

60.5

69.8

129.7

3

45.7

18.5

27.1

32.2

36.2

15

62.1

72.4

108.6

4

38.5

17.7

24.6

30.6

35.4

15.5

59.1

68.2

88.6

5

35.

17.5

23

25.7

30.2

14.8

58.3

67.3

79.5

know how many failures occur in each term of machine
performance and how much is mean time between failures. Thus, to
specify the failure rate and mean time between failures of

4. Conclusion
In order to control and reduce failure and to plan and
schedule the harvester operations in optimum time, we have to
Sugarcane harvester the study was conducted in Hakim
Farabi agro–industry of Iran.

(1/h), respectively. Furthermore, MTBF for subsystems after 4500
hours also were computed as 72.21, 20.26, 73.41, 15.53, 33.92,
27.25, 38.66, 61.09, and 111.85 (h), respectively. Therefore, base
cutter with maximum failure rate and minimum MTBF and
extractor fans with minimum failure rate and maximum MTBF are
recognized the most unreliable and reliable subsystems respectively.

The results showed that failure rate of subsystems including
engine, hydraulic transmission, topper, base cutter, chopper, feed
rollers, elevator, wheels and extractor fans after 4500 working hours
were 0.014, 0.05, 0.023, 0.065, 0.03, 0.037, 0.026, 0.016, and 0.009,
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ
В ПОВОЛЖЬЕ
Prof. Dr. Eng. Boykov V., Prof. Dr. Eng. Starzev S., Doz. Dr. Eng. Pavlov A.
Faculty of Mechanical, Universityagro Saratov, Rossiya.
Annotation:The article deals with the resource-saving technology of the main tillage and new ploughs of general purpose using to the
conditions of the Volga region. It proposes the technical features of ploughs (ПБС) and operate-technological figures of their work.
KEYWORDS: technology, soil, plough, arable unit.
Основными

проблемами

сельскохозяйственного

производства в растениеводстве являются повышение
урожайности сельскохозяйственных культур и снижение
затрат дизельного топлива на основную обработку
почвы. Урожайность с.х. культур в основном зависит от
накопления и сохранения влаги в почве, пищевого и
воздушного режима, наличия сорняков. Погектарный
расход

топлива

определяется

эксплуатационно-

технологическими показателями пахотного агрегата,
главным из которых является тяговое сопротивление
почвообрабатывающего орудия.
Характерными особенностями климата Приволжского
региона

являются

континентальность,

холодная

и

малоснежная зима, непродолжительная весна резко
переходящая в

жаркое и сухое лето. Как показали

прошедшие три года (2010-2012гг) - засуха и малое
количество атмосферных осадков сильно отразились на
урожайности сельскохо-зяйственных культур вследствие
низких

запасов влаги в почве. Широко применяемая

технология мелкой основной обработки почвы на
глубину до 16 см тяжелыми дисковыми боронами (БДТ)
или

дискаторами

(БДМ)

показала,

что

она

не

способствует накоплению и сохранению в почве запасов
влаги, а кроме того повышает засоренность полей.
В настоящее время все больше хозяйств РФ переходят
на традиционную, научно-обоснованную технологию
глубокой основной обработки почвы на глубину до 30см,
которая

выполняется

лемешно-отвальными

плугами

общего назначения (ПЛН).
Известно, что применяемые плуги общего назначения
имеют высокое тяговое сопротивление, которое является
следствием

несовершенства

конструкции

лемешно-

отвального корпуса плуга.
На

основании

стрельчатой

анализа

лапы

работы

корпуса

плуга,

плоскореза–глубокорыхлителя

и

рабочих органов чизельных плугов в ФГБО ВПО
«Саратовский

ГАУ»

энергосберегающая
почвы

(патент

РФ

были

технология
№2442303),

разработаны

основной
плуг

обработки

(патент

Фиг.1.Энергосберегающая технология основной обработки

РФ

почвы

№2379864) и принципиально новый рабочий орган
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(патент РФ №93616).
Первоначально рис.2.7,а

производится вырезание

пласта почвы сечением a×b2 (позиция 1), который затем
крошится рис.2.7,б и перемещается из положения 1 в
положение 2 на необработанный пласт почвы, при этом
происходит

образование

открытой борозды 3.

Одновременно с перемещением пласта производится

Фиг.3. Плуг ПБС-5 для тракторов тягового класса 4

вырезание и рыхление пласта почвы 4 (рис.2.7, б, в)
сечением

a×b1 .

Далее разрыхленный пласт 4

перемещается в открытую борозду 3 и

Техническая характеристика ПБС-5

занимает

Ширина захвата, м …………………………………….3,0
Количество рабочих органов (глубина до 30 см), шт…5
Рабочая скорость, км/ч……………………………...до 12
Крошение почвы, %...................................................75-85
Производительность за час, га……………………1,8-2,9
Погектарный расход топлива, кг/га………………...9-17
Агрегатируется с тракторами: ВТ-150, Т-4А, ХТЗ-181

положение 5 (рис.2.7, г). Затем происходит вырезание и
крошение пласта почвы 6 сечением

a×b2 , который

перемещается с оборачиванием на перемещенный ранее
пласт 5 и занимает положение 7 (рис.2.7, д) при этом
образуется борозда 9 рис.2.7,е. В тоже время при
перемещении пласта 6 производится вырезание рис.2.7,д
и рыхление рис.2.7,г пласта почвы 8 сечением

a×b1 ,

который перемещается в открытую борозду 9 и занимает
положение

10

(рис.2.7,

ж).

Затем

вырезанный

и

разрыхленный пласт 11 (рис.2.7, ж) перемещается с
оборачиванием

на перемещенный ранее пласт 10 и

занимает положение 12 при этом образуется борозда
(рис.2.7, з).

Фиг.4. Плуг ПБС-8 для тракторов тягового класса 5

Далее технологический процесс обработки почвы
повторяется

аналогично

предыдущим

операциям

Техническая характеристика ПБС-8

(рис.2.7, и).

Ширина захвата, м …………………………………….4,6
Количество рабочих органов (глубина до 30 см), шт…8
Рабочая скорость, км/ч……………………………...до 12
Крошение почвы, %...................................................75-85
Производительность за час, га……………………3,2-4,7
Погектарный расход топлива, кг/га………………...9-17
Агрегатируется с тракторами: К-700А, К-701, К-744,
МТЗ-3522

На основании этой технологии были разработаны
новые

плуги

серии

ПБС

для

агрегатирования

с

тракторами тяговых классов 3, 4, 5 (Фиг.2, 3 и 4).

На рамы этих плугов устанавливаются 4 типа новых
рабочих органов (Фиг.5) для выполнения отвальной и
безотвальной основной обработки почвы.

Фиг.1.Плуг ПБС-4 для тракторов тягового класса 3
Техническая характеристика ПБС-4
Ширина захвата, м …………………………………….2,4
Количество рабочих органов (глубина до 30 см), шт…4
Рабочая скорость, км/ч……………………………...до 12
Крошение почвы, %...................................................75-85
Производительность за час, га……………………1,4-2,5
Погектарный расход топлива, кг/га………………...8-14
Агрегатируется с тракторами: МТЗ-1221, РТМ-160,
ДТ-75М, ВТ-100, Т-150К, К-3180
Фиг.5. Рабочие органы плугов серии ПБС
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Эксплуатационно-технологические

показатели

Таблица 1.

пахотных агретатов с плугами серии ПБС, проходившие
периодические испытания

Эксплуатационно-технологические показатели пахотного

22-24.09.2012 г. В ГНУ

агрегата МТЗ-1523+ПБС-4

«Поволжский НИИСС» Кинельского района Самарской
Показатель

области, представлены в таблицах 1 , 2 и 3.
Исследования

технологического

процесса

Состав агрегата

основной отвальной обработки почвы, выполняемого
пахотными

агрегатами,

проводились

на

Режим работы:
- скорость движения, км/ч
- ширина захвата, м
- глубина обработки (установочная), см
Производительность за 1 ч, га:
- основного времени
- сменного времени
эксплуатационного времени
Погектарный расход топлива за время
сменной работы, кг/га
Эксплуатационно-технологические
коэффициенты:
- технологического обслуживания
- надежности технологического процесса
- использования сменного времени
- использования эксплуатационного
времени
Количество обслуживающего персонала
Показатели качества выполнения
технологического процесса:
Глубина обработки:
- средняя, см, до
- среднее квадратическое отклонение, ±
см
- коэффициент вариации, %
Ширина захвата:
- средняя, м
- среднее квадратическое отклонение, ±
м
- коэффициент вариации, %
- отклонение фактической от
установленной ширины захвата, ± %, не
более
Гребнистость поверхности пашни, см, не
более
Крошение почвы, %, размер фракций до
50 мм, не менее
Степень заделки растительных и
пожнивных остатков, %
не менее
Глубина заделки растительных остатков,
см
Забивание рабочих органов почвой и
растительными остатками

черноземе

обыкновенном среднесуглинистом по стерне озимой
пшеницы. Условия
следующим

исследований характеризовались

образом:

влажность

почвы

в

обрабатываемых слоях 0-10 см – 30,4 %; 10-20 см – 35,5
%; 20-30 см – 30,6 % (по агротехническим требованиям
(АТТ) до 30 %). Твердость почвы в этих слоях
соответственно составляла: 0,6; 0,8; 1,3 МПа (по АТТ до
4,5 МПа). Масса и высота растительных и пожнивных
остатков на 1 м2 соответственно равнялась 285 г и 14,4
см. Поля, где проводились исследования, были ровными
со средневыраженным микрорельефом.
На ГНУ «Поволжская

МИС» были проведены

сравнительные испытания плугов немецкой фирмы
Lemken, отечественного серийного плуга ПНЛ-8-40 и
плугов серии ПБС. По данным машиноиспытательной
станции плуги семейства ПБС отличаются высокими
экономическими показателями, о чём свидетельствуют
данные, приведённые на диаграмме (Фиг.6).

Фиг.6.Сравнительные показатели себестоимости работы
пахотных агрегатов
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По данным
испытаний
Беларус1523+ПБС-4
7,6
2,5
24
1,81
1,44
1,44
12,09

0,99
0,99
0,80
0,80
1

23,5
1,2
5,2
2,3
0,08
3,4
4,2
3,9
71,7
97,4
13,0
Не наблюда
лось

Таблица 2.

Таблица 3.

Эксплуатационно-технологические показатели пахотного

Эксплуатационно-технологические показатели пахотного

агрегата МТЗ-1523+ПБС-5

агрегата МТЗ-3522+ПБС-8

Показатель
Состав агрегата
Режим работы:
- скорость движения, км/ч
- ширина захвата, м
- глубина обработки (установочная),
см
Производительность за 1 ч, га:
- основного времени
- сменного времени
эксплуатационного времени
Погектарный расход топлива за
время сменной работы, кг/га
Эксплуатационно-технологические
коэффициенты:
- технологического обслуживания
- надежности технологического
процесса
- использования сменного времени
- использования эксплуатационного
времени
Количество обслуживающего
персонала
Показатели качества выполнения
технологического процесса:
Глубина обработки:
- средняя, см, до
- среднее квадратическое
отклонение, ± см
- коэффициент вариации, %
Ширина захвата:
- средняя, м
- среднее квадратическое
отклонение, ± м
- коэффициент вариации, %
- отклонение фактической от
установленной ширины захвата, ± %,
не более
Гребнистость поверхности пашни,
см, не более
Крошение почвы, %, размер фракций
до 50 мм, не менее
Степень заделки растительных и
пожнивных остатков, %
не менее
Глубина заделки растительных
остатков, см
Забивание рабочих органов почвой и
растительными остатками

По данным
испытаний
Беларус-3522
+ ПБС-8

Показатель

По данным
испытаний
Беларус-1523
+ПБС-5

Состав агрегата

Режим работы:
- скорость движения, км/ч
8,5
- ширина захвата, м
4,7
- глубина обработки (установочная), см
24
Производительность за 1 ч, га:
- основного времени
3,82
- сменного времени
2,98
эксплуатационного времени
2,96
Погектарный расход топлива за время
13,59
сменной работы, кг/га
Эксплуатационно-технологические
коэффициенты:
- технологического обслуживания
0,99
- надежности технологического процесса
0,99
- использования сменного времени
0,78
- использования эксплуатационного
0,77
времени
Количество обслуживающего персонала
1
Показатели качества выполнения
технологического процесса:
Глубина обработки:
23,4
- средняя, см, до
- среднее квадратическое отклонение, ±
1,2
см
- коэффициент вариации, %
5,2
Ширина захвата:
- средняя, м
4,5
- среднее квадратическое отклонение, ±
0,08
м
- коэффициент вариации, %
1,8
- отклонение фактической от
установленной ширины захвата, ± %, не
4,2
более
Гребнистость поверхности пашни, см, не
4,0
более
Крошение почвы, %, размер фракций до
80,2
50 мм, не менее
Степень заделки растительных и
пожнивных остатков, %
97,8
не менее
Глубина заделки растительных остатков,
14,5
см
Забивание рабочих органов почвой и
Не
растительными остатками
наблюдалось
Сегодня в сложившихся экономических условиях

6,8
3,0
24
1,98
1,58
1,58
11,10

0,99
0,99
0,79
0,79
1

23,9
1,2
4,9
2,98
0,06
2,0
0,7
3,8
74,4
97,8
12,8
Не
наблюдалось

ведения

сельского

хозяйства

необходимо

коренное

изменение политики в области развития агропромышленного
комплекса. Которой может быть направление двойного
увеличения урожая зерновых культур путем внедрения
ресурсосберегающих технологий и системы машин их
производства.

Только стремление

развития научно

обоснованной собственной базы сельхозмашиностроения
может отразиться на эффективности отрасли АПК в
условиях Поволжья.
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