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RESEARCH ON RELIABILITY OF PLOWS OPERATING IN MOUNTAINOUS
CONDITIONS
Katsitadze J., Academician of the Georgian Academy of Agricultural Sciences, Ph. D., full professor;
Kapanadze I., Ph. D. of Agricultural Engineering, assistant professor;
Kutelia G., MS in Agricultural Engineering;
Bidzinashvili I., BS in Agricultural Engineering.
Agricultural University of Georgia,
David Aghmashenebeli Alley 140, 0159, Tbilisi, Georgia. E-mail: chokhadari@yahoo.com
Abstract: Characteristics of operational reliability of agricultural plows, operating in mountainous conditions were determined on the basis
of theoretical and experimental studies. It is shown that these conditions adversely affect their workability, cause intense wear of working
parts of plows, and lead to failures. For this purpose, special coefficient was introduced which takes into account the impact of mountainous
conditions on reliability.
A structural-logical scheme for reliability calculations was determined, and at the level of invention, a fundamentally new plow
with variable widths was developed, allowing a better use of its operation in the mountainous conditions.
KEYОВWORDS: RELIABILITY, PLOWS, FAILURE, STATE OF SERVICEABILITY, MODELING, RELIABILITY INDEX, LIFETIME,
REDUNDANCY.

Among complex operations of cultivation of crops, plowing
of the soil is the most important and labor-consuming operation
which is carried out by plows.
Plows work in severe soil and climatic conditions - their
working parts are affected constantly by sign-variable dynamic
loadings, humidity of the soil and the abrasive particles in it,
difficult relief configuration and exposition. During work in
mountain conditions to these factors are added the small featured
plots, inclination, a sinuosity of the processed soil and complication
of maneuvering of plows in connection with deterioration of
traction indicators of tractors. The specified factors cause intensive
wear of working parts, reduction of their durability and, as a result,
both gradual, and sudden refusals. The latter cause idling of plows,
violation of agrotechnical terms оf plowings and reduction of a crop
of agricultural production. Therefore, increase of reliability of
agricultural plows is very important problem of world significance
which solving will give big economic effect.
We developed the general technique for calculation of
indicators of reliability of agricultural machinery /1,2/ and
continued developing this technique achieving our own method of
calculation of reliability of plows which considers the specific of
work in mountain conditions and nature of connection of their
elements in the structural and logical scheme (SLS).
We entered special coefficient
K– which considers
influence of mountain conditions on indicators of reliability of
plows.

P( H )
K=
P( H )
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fig.1 The structural and logical scheme of a plow for calculation
of reliability.
Theoretical prerequisites and sequence of calculation of
reliability of machines depending on a type of connection of
elements are described in detail in our work /2/. Our calculations
showed that the use of the reserve case increases the probability of
no-failure operation of plows by 8-10 percent.
Generally VBR of plows cand determine be by a formula:

P(t ) = K ⋅ P1 (t ) P 2 (t ) . . . (2)
P1 (t ) - PNFO at sudden refusals;
P2 (t ) - PNFO at gradual refusals.

. . . (1)

Our theoretical and experimental studies [5,6] showed that

Where – P (H ) - the probability of no-failure operation
(PNFO) of plows during the work in mountain conditions.
P (H ) - (PNFO) in flat conditions.
Our research /3,4/ showed that this coefficient fluctuates in
limits
K = 0,74 − 0,80 .
Further, for calculation of reliability, we made the structural
and logical scheme of plows which considers reservation by means
of the additional case (fig. 1).

in most cases

P2 (t ) - by

P1 (t ) -

is described by the exponential law, and

normal distribution. Then (3) the equation will be:
−

P(t ) = K

σ-

e

−λ t

σ 2π

∞

∫e

( t −T )2
−
2σ 2

dt

...(3)

t

average quadratic deviation of an indicator

reliability;
−

T - Mathematical Expectation
h.

t - operating time of a plow, h.
λ - failure rate, h-1.

4

of time of non- failure work,

For probabilistic and statistical modeling of the general
characteristics of indicators of operational reliability of the plows,
working in mountain conditions, field observations were made by
the technique developed by us. For collecting of the statistical
materials in special journals were fixed the main indicators of
operational reliability - time between failures, an operating time
between refusals, a type and group of complexity of refusals, an idle
time and restoration, dynamics of wear of working parts and others.
Experimental research was conducted in mountain areas of RachaLechkhumi and Samtskhe-Javakheti regions of Georgia
(Ambrolauri, Oni, Tsageri, Adigeni, Akhalkalaki and Akhaltsikhe
areas).
After mathematical processing of statistical data, the
empirical frequency of refusals of plows and frequency (statistical
probability, table.1) were determined.
Table 1.

statistical
probability
wi

empirical
frequency
mi

middle of the
Interval
Hi , ha

output (in ha)
befor failures,
interval
a…b
K=8.

12
16
20
24
28
32
36
40

53
33
23
20
13
10
5
3

h=4

12
16
20
24
28
32
36
40

0,33
0,21
0,14
0,13
0,08
0,06
0,03
0,02

0,083
0,053
0,035
0,032
0,200
0,015
0,008
0,005

Distribution
densityƒ(H)
(theoretical)

Distribution
�)
densityƒ(H
(empirical)

frequency
Wi

53
33
23
20
13
10
5
3

0,027
0,023
0,018
0,015
0,012
0,010
0,008
0,007

The value of the variation coefficient was assumed to be
have exponentially.
Integrated function of distribution of refusals of plows and
probability of non-failure operation are [4] respectively equal:
F(H) = 1 − e−0.05∙Ηi . . . (12)
P(H) = 1 − F(H) = e−0.05∙Ηi . . . (13)

0,33
0,21
0,14
0,13
0,08
0,06
0,03
0,02

These indicators were defined after mathematical
processing of statistical data on refusals of the plows working in
mountain conditions.
Special attention was paid to types of refusals of plows.
Their analyses showed that the percentage was the following:
Design refusals
-18%,
Industrial refusals
-37%,
Operational refusals -45%.

Number of intervals of refusals:
K = 1 + 3,2 ∙ lg ∙ N . . . (4)
where N – is a quantity of refusals for. N=160, weget
Width of the interval

empirical
frequency
mi

10…14
14…18
18…22
22…26
26…30
30…34
34…38
38…42

Statistics of refusals of plows

10…14
14…18
18…22
22…26
26…30
30…34
34…38
38…42

middle of the
Interval
Hi

output (in ha)
befor failures,
interval
a…b

Results of calculations of this indicator are presented in
table 2.
Tab. 2
Indicators of distribution of refusals of plows

Integrated function of distribution and probability of nofailure operation of plows were also defined.
In fig. 2 . graphical Interprentation of the results of

ha . . . (5)

calculations are given.

Further, general characteristics of the distribution of refusals

P(H), P(H)

were determined:

0,7

- Average value

1

0,6

k

2

H = ∑ = wi hi = 19,3 ha . . . (6)

0,5

i =1

0,4

- Dispersion
� )2wi = 55 ha2 . . . (7)
D = ∑ki=1(Hi − H

3

0,3
0,2

- Average deviation
σ = √D = 7,45 ha . . . (8)

0,1
H, га

- Variation coefficient
σ
V = � = 0,39. . . (9)
H
- Failure rate
1
λ = � = 0,05 ha-1 . . . (10)

10

14

18

22

26

30

34

38

42

Fig. of 2 Schedules of probability of no-failure operation of plows
1 Histograms, 2 Polygon, 3-Teoretical curve.

H

Density of distribution of refusals (differential function of

Validation of the mathematical model using Kolmogorov
criteria showed that the coincidence probability of theoretical and

distribution) was determined by formula
ƒ(H) = λe−λΗi = 0,05 ∙ e−0,05∙Ηi . . . (11)

experimental results is

p (λ ) = 0,54 .

Our further research was directed on the development of
constructional actions for increase of reliability of plows taking into
account reservation. At the level of the invention it was developed
and made a plow with a variable width of capture. Existing similar
designs have a shortcoming which comes from a difficult design of
the mechanism of captyre width variation. Operators are compelled
5

to perform additional works manually that complicates a plow
unitization with a tractor.
At the level of the invention [6] we developed, made and
tested an original plow with a variable width of capture which
differs from others with simplicity of a design, convenience in
operation and with increase in reliability. In additioni has a reserve
element case of a plow (fig. 3).
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Fig. 3. Plogh with a variable width of capture.
1-main beam. 2-front bar. 3-cross bar. 4-case of a plow. 5-hinged
system. 6-additional beam. 7- hinge. 8- hydraulic cilinder. 9-yoke
.10-lever. 11-levr. 12-truction. 13-mobile bar. 14-oval axis.
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time by means of the lever the mobile bar moves on an oval axis
that promotes increase in width of capture of a plow.
The carried-out field tests showed working capacity and
high reliability of the plow developed by us with a variable width of
capture which qualitatively carried out soil plowing in the mountain
regions of Georgia.

Conclusions
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2 . The structural and logical scheme of a plow for calculation of
reliability is made and probabilistic and statistical modeling of
indicators of operational reliability is carried out.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF MACHINE VISION APPLICATIONS FOR
AUTOMATIC SORTING OF AFLATOXIN CONTAMINATED DRIED FIGS
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Abstract: Nowadays in dried fruit producing factories, aflatoxin contaminated dried figs inspection and separation is of great
importance, and also time and money-consuming process. In most of the factories all over the world, this process is done
manually by using specialized labors in a dark room, and under the UV lights. Working under such difficult conditions reduces
workers' productivity and also may lead to some health problems in some cases. Aflatoxin contaminated figs produce bright
greenish yellow fluorescence under UV light which is used for separation process. The correlation between fluorescence
production and the presence of aflatoxin in fig samples is quite high. There are some machine visions systems which are used
for dried fig inspection automatically but, their accuracy are still under 80% because of some unsolved technical problems.
These problems are the reason for application of manual inspecting methods alone or in line with automated inspection
systems. Like any other techniques, use of machine vision techniques has some advantages and also some disadvantages.
The aim of this study is to review the current position of machine vision in dried fig fruit sorting systems. It is also proposed to
define the problems of machine vision applications for fig fruit sorting and also give some solutions for increasing the efficiency
of automatic sorting systems.
KEY WORDS: FIG FRUIT, MACHINE VISION, AFLATOXIN, AUTOMATIC SORTING
associates to aflatoxin contamination in dried figs (Rieker
and Battaglia, 1988). Till now, this result is considered as a
principle of determining aflatoxin contamination manually or
automated in dry fruit producing corporations. So, the aim
of this study is to compare the manual and automated
machine vision methods which are used by different
enterprises and corporations for controlling aflatoxin
contamination in dried figs.

1. Introduction:
Turkey is a well-known leader country in the World market
of dried figs (Sen et al., 2010) and is the World's largest
dried fig exporter. Aflatoxin B1 is a major problem for dried
fig production and marketing. The start of this problem
returns to 1985 when the laboratory of a food retail chain
reported that dried figs, imported from Turkey, were partly
contaminated with aflatoxins. By publishing of these results
many food-control laboratories subsequently increased
their activities for analyzing figs for aflatoxin contamination.
They reported the detection of tens of ppb’s in fig samples.
On the basis of these findings, the Federal Office of Public
Health in USA set the legal limit for aflatoxins on figs
(Stenier et al., 1988).
Aflatoxin is capable of growing when temperature, relative
humidity and product moisture conditions are favorable
(Iamanaka et al., 2005). The conventional dried fig
production method leads considerable quality and quantity
losses caused by aflatoxin B1 (Oztekin et al., 2001).
Aflatoxin B1 is known to be a potent hepatocarcinogen for
humans (IARC, 1993). Current legislation limits 4 ppb for
total aflatoxin in dried fruit for direct human consumption
and 10 ppb to be subjected to sorting or other physical
treatment before consumption or use as an ingredient in
foodstuffs (Commision Regulation, 2003). Till now many
studies are conducted to determine the aflatoxin
concentration in dried fig produced in Turkey and different
countries (Rieker and Battaglia, 1988; Boyacioğlu and
Gönül, 1990; Özay, et al., 1995; MAFF, 1997; Mac Donald
et al., 1999). Aflatoxin is considered a potential risk to
human and animal health (Williams et al., 2004; Iamanaka
et al., 2007).
The relation between Aspergillus flavus and bright greenish
yellow fluorescence (BGYF) was discovered for the first
time in 1950s (Bollenbacher and Marsh, 1954) in raw
cotton. It was also determined that BGYF was associated
with aflatoxin contamination of cotton seed some years
later (Ashworth, and McMeans, 1966). Further researches
showed that there is a high relationship between
appearance of BGYF and aflatoxin in other agricultural
products, too. Also, it was conformed that BGYF

2. Use of colour and computer vision in
agricultural product sorting:
Colour and appearance of fruits are considered as
important sensorial properties which provide some useful
information about fruit quality and fruit perception by
human. Colour can provide some basic quality information
about the product such as freshness, maturity, and
sometimes taste of the fruit. It is far used as basis of vision
machines for inspecting and sorting of agricultural products
and specially fruits. Colour is used by many researchers
(e.g. Blasco et al, 2003 for fruits; Cubero et al., 2011 for
fruits and vegetables; Quevedo et al., 2010 for salmon
fillets; Rocha and Morais, 2003 for apple) for automatic
inspection and quality determination of fruit and feeds.
Different types of image acquisition and different types of
illuminating systems are being used by machine vision
systems. The method used for dried fig sorting systems is
based on benefiting from a light source which makes an
invisible property visible to human eyes. The aflatoxin
contamination is not visible for human eyes but UV light
makes it visible. The principle of this method is to exposing
the product under ultraviolet light to observe light reflection
from the surface of the product. The transmitted UV light
should be in range of 360-370 nm (Mostly 365nm). If there
is contamination on the surface of fruit it reflects BGYF
under the UV light (Doster et al., 1998). The vision system
of the sorting machine senses these reflections and
compares it with data defined for the system previously. If
there is any matches a comment will be sent to the
rejection system of machine which rejects the
contaminated products mechanically or pneumatically. The
schematic of such a system is given in figure 1.
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Figure 1. A framework of a typical computer vision system for detecting aflatoxin contamination of dried fig.

from aflatoxin contamination under UV light. They do not
only control outer surface of fig, but also try to open the
wrinkles of the suspect ones to control more accurately all
parts of the fruit. The workers sometimes open the internal
cavity of the fruit partly to control the fig under the UV light
more precisely when get suspicious about the existence of
internal contamination. This process is done by workers
seated across from each other at the opposite side of
moving band. It means that each fig might be controlled by
at least 5 to 20 (depending to the capacity of the factory)
workers while passing through the moving band (Figure 2).
Then other healthy product continues passing through the
production line. This is followed by washing process to
remove any dust, soil, dirt, etc. Then figs are confronted to
drying process to remove the excessive water gained
during washing which allows a safe product through strict
control of moisture and water level after drying.

2.1. Manual sorting process of dried fig:
Most of dry fig producing corporations in Turkey use nonautomated sorting line for separating aflatoxin
contaminated figs. In this method after loading figs on
moving elevator external materials would be removed and
the figs which stuck to each other would be separated by
workers. Then the figs which are not in suitable condition
for packing and selling from point of appearance, size or
quality are selected by workers and separated from others
on the moving elevator. Then the figs move along the
elevator toward a room which is called dark room. As it is
obvious from the name of this room it is a darkened place
where there are just some UV light (365 nm) sources right
on top of the moving band. In this stage expert workers
seating near by the moving band (mostly women) control
figs one by one while passing though the line. Workers
inspect the figs and pick up the suspect ones and try to
determine the contaminated figs from the BGYF reflection

Figure 2. (Left) Manual fig sorting process in a factory in Izmir, Turkey; (Right) Aflatoxin contaminated figs selected from moving band
by expert workers (with permission from Sen, F.).

reflected lasers form the surface of figs are evaluated. In a
few milliseconds duration the defected ones get hit by
timed, high-speed air guns and diverted from healthy ones.
The aflatoxin contaminated ones are dropped into a reject
chute. Other untouched healthy product continues
untouched into the accept chute and go through the
production line to continue other production processes like
washing, shaping, and etc.

2.2 Use of laser light in fig sorting machines:
New machines designed to determine aflatoxin
contamination in dried fig use optical laser technology to
detect contaminated products at a normal processing flow.
In this procedure, after loading figs on moving elevator and
before entering machine the figs which are stuck together
got separated by workers or a simple machine. Then figs
move along the elevator toward the machine and enter to
feed shaker part. The feed shaker spreads the product
uniformly over the free-fall channel. Then figs fall down
towards the inspection zone, by gravity force. In the
inspection zone figs subject to laser light. Some machines
are capable of controlling products in full spectrum range of
RGB color space. The aflatoxin defected figs are
recognized by machine vision system from the BGYF light
reflection from surface of contaminated parts. All products
are scanned one by one from either one or both sides
depending on the design of the machine. Passing through
the scan zone of the machine, the signals from the

3. Discussion:
Nowadays by use of new techniques and methods the
numbers of new technologies are dramatically increased
especially in agricultural sector. Machine vision technology
is one of these techniques that is improved every day and
is vastly used by engineers for designing of sorting
machines for agricultural products (Blasco et al., 2003;
Brosnan and Sun, 2004). But still there are some problems
in sorting small fruits by machine vision systems (Blasco et
al., 2009). In spite of advantages in use of the dried fig
sorting machines, these machines are confronted by some
problems which lead to reduction in the accuracy of the
sorting process. The main advantages and disadvantages
8

•

of applying machine vision technique for dried fig sorting
include:
3.1. Advantages:
•
The
rapidness,
persistence,
and
nondestructiveness of the method;
•
Reducing the need to labor force and reduction of
tiresome
and
subjective
human
visual
involvement;
•
The ability to conducting the process 24 hours a
day and increasing the capacity of production
(kg/h);
•
Limitating the number of workers working under
bad situation (dark and boaring rooms) and
providing the chance of benefiting from this labor
force in other processes.
3.2. Disadvantages:
•
The sensitivity of the machine is lower than 80%;
•
There is still need to use expert labors after the
sorting machine to control the figs again;
•
The prices of these machines are relatively high
which eliminates use of them in small enterprises
and corporations.
The main disadvantage of dried fig sorting machines is
related to low accuracy or sensitivity for detection of
aflatoxin contaminated figs. There are some technical
reasons for this problem.

•

•

The first one is that as fig fruit dries some wrinkles
and crease appears on the outer surface of the
fruit. Also, some other creases appear under
compaction force while gathering and transporting
the products to the factory. If the contaminated
part is limited and it is placed under these wrinkles
it makes the aflatoxin detection process difficult or
impossible.
The second reason appears while passing
through the machine two or more figs stuck to
each other or overlap. As a result of this, the figs
would not be completely scanned by the machine.
The third problem refers to type of contamination.
The toxigenic fungi may grow and form aflatoxin on
the outer surface or inside the cavity even if no
damage occurs on the skin (FAO, 2008). If the
contamination is just from inside, the outer surface

•

of the fruit would not produce any symptom of
contamination under the UV light (Figure 3).
The last reason related to the faults originated by
machine vision system refers to the nature of the
aflatoxin. Although, the relation between aflatoxin
existence and BGYF emission under UV light is
high, but in some cases this emission is very low
or none in spite of the existence of aflatoxin
(Doster, 1998). This problem is mostly solved by
using
laser
technology.

Figure 3. Types of creases on the outer surface of dried figs

4. Conclusion:

5. References:

Different types of computer vision systems have been
widely used for quality inspection of food and agricultural
products. It was far tried to replace manual inspection with
computer vision systems as they can provide a rapid,
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EXPERIMENTAL TEST RESULTS OF TANGENTIAL THRESHING CYLINDER
WITH FUNCTIONALLY INTEGRATED ELECTRIC DRIVE IN COMBINES
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Abstract: Research on electrical drives in agricultural machines rose in the last 20 years and is still continuing. Electric drives have the
potential of better controllability and higher degree of efficiency compared to hydraulic and mechanical drives. However, power density is a
disadvantage and needs to be compensated with additional functionality and higher reliability in the systems approach seeking for an overall
advantage compared to current drive trains for propulsion and functional elements of mobile machines. Electric drives allow a high degree
of integrating of the drive into a functional element, which would allow freeing up space needed for the combine working channel. At the
chair of Agricultural Systems and Technology was developed an electric drive integrated in a tangential threshing cylinder as an example of
an alternative drive solution for future combines. Following, tests with grain in the laboratory under field conditions were completed.

Keywords: ELECTRIC DRIVE; INTEGRATED ELECTRIC DRIVE; COMBINE; AGRICULTURAL MACHINE; EXPERIMENTAL
TESTS; COMPARISON OF DRIVE TRAINS

Due to the large number of drives, numerous transmission elements
are needed which results in a complex drive train. Electrical drives
offer an alternative. The number of transmission elements, which
can be a measure of the complexity in harvesting machines, can be
reduced by 60 % by using electrical drive technology [2].
Additional advantages are higher efficiency and better
controllability. The electrical drives enable new management
strategies. With the available information, such as torque and speed,
the power flow within the drive train can be monitored and
controlled. Individual and continuous speed and torque settings
enable a flexible dimensioning of the drive units [3, 4, 5].

1. Introduction
The productivity improvements in combines are characterised
by the increase of maximum feedrate at given quality parameters as
well as functional improvements in order to decrease specific power
requirements. The engine power has been growing in average by
3 % per year for the last decade [1]. Fig. 1 shows the trends of the
increase of engine power in self-propelled harvesting machines. The
performance of straw walker combines rose annually on average
5 kW. For the rotor combines, which have higher power
consumption than walker combines, the power enhancement is
more than 8 kW per year.

2. Function- and System Integration of Electrical
Drives
The three main power consumers in a combine are ground
drive, separator and straw chopper. A group of functional elements
is needed for the separation. The power for the threshing cylinder,
as shown in Fig. 2, is transferred from power take off, through
countershaft, variator for the speed adjustment and a gearbox to the
cylinder.

Fig. 1: Development of power requirements for self-propelled harvesters

Combines for the harvest of various crops have currently 150 to
470 kW engine power. Accommodation of machine components
within the legal restricted envelope starts to become the biggest
challenge for development of combines with continuously increased
productivity. The drive trains of combines are complex.
A lot of space is needed for the transfer of the power for the
various drives. Besides hydraulic components the main power
distribution is realised by shafts, gear boxes, belts and chains.
Depending on the power demand, component location or speed
variability, machines are equipped with mechanical or hydraulic
drive systems to distribute power. Mechanical and hydraulic drives
are currently used to supply high-power consumers with power.
Hydraulic drives are used for high power applications in traction
drives and for medium power applications in decentralised systems.
Actuators and low-power consumers are driven by 12 V DC drives.

Fig. 2: Drive train threshing cylinder

A high number of rotating parts accumulates a considerable
moment of inertia and losses. The transmission elements require
space and weight. Requirements for future drive train systems can
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be addressed with electric drive
improvements for drives focus on:





systems.

Productivity

Overall increase of efficiency, reduction of losses at low
speed.
Reduction of weight to manage legal restriction, cost and
soil compaction.
Improved manufacturability by modular and simple
design.
Compactness and functional integration to save space.

Power electronics enable local intelligence allowing
decentralized drives to have a specific and independent control.
Electric drives enable new strategies of drive train management.
With the available information, such as torque and speed, the power
flow in the drive train can be monitored and controlled. Individual
and continuous speed and torque controllability allow maximum
flexibility of function and design of driving elements. A threshing
cylinder with integrated electric direct drive was developed in a
feasibility study in cooperation with the University of Applied
Sciences Dresden. Fig. 3 shows the electrical drive train for the
threshing cylinder of a combine.

Fig. 4: Direct driven threshing cylinder with permanently synchronous
motor

The external rotor transmits the torque and carries the rasp bars.
Heat rejection is executed by an air stream going through the stator
axle tube. The stator of the electric drive consists of the lamination
stack and the stator winding. The rotor has the outer ring and the
permanent magnets. The used permanent magnets are rare-earth
material neodymium iron boron. These magnets provide excellent
magnetic properties and can develop higher torque as ferrite
magnets.
A constant torque is available up to the rated speed. The torque
of the electric motor can rise up to multiples of his rated torque in
short term. In Table 1 the characteristics of the direct drive of the
threshing cylinder are described.

Table 1: Characteristics of the permanently synchronous motor for the
threshing cylinder

Fig. 3: Integrated direct drive for the threshing cylinder

The electric drive train for the threshing cylinder provides a
better utilization of space needed for power transfer and speed
adjustment. The generator is connected directly with the engine.
The generated electrical energy is controlled by the inverter with
DC circuit and transferred to the electric direct drive of the
threshing cylinder. A capacitor located in the DC circuit absorbs
short term load peaks. In later application electric motor and the
inverter can be packaged within the threshing cylinder or separately
installed [6].

3. Electrical Direct Drive for the Threshing
Cylinder

Nominal power
[kW]

62.5

Speed range
[min-1]

-1500–1500

Nominal speed
[min-1]

1000

Maximum speed
[min-1]

1500

Nominal torque
[Nm]

597

Maximum torque
[Nm]

1300

Open circuit
voltage [V]

233

Frequency at
nominal speed [Hz]

200

Nominal current
[A]

108

Pole count
[-]

24

Slots [-]

27

Weight [kg]

305

Investigations with a load motor were carried out to determine
the speed stiffness and thermal behaviour of the threshing cylinder.
Fig. 5 shows the characteristics of the electric direct drive for the
threshing cylinder.

The used motor is an individually designed and manufactured
permanently synchronous motor with outer rotor. Synchronous
motors are rotating field motors where the rotating field of stator
and rotor rotates synchronously. A rotating field is generated by the
spatial configuration of the stator coils and the timing of the input
current. Compared to asynchronous motors, permanently
synchronous motors have reduced mass and better efficiency. The
synchronous motor has a smaller run-up time at no load due to the
maximum motor torque and low inertia. A low inertia effects
specifically in relation to the dynamics, but also has disadvantages
at large external load torque peaks. The threshing cylinder with
integrated permanently synchronous motor is shown in Fig. 4 as
cut-away model and at the test bench.

The torque-speed characteristic shows the nominal and
maximum torque at the speed range. The speed is adjustable
continuously and reversible from 0 – 1500 rpm for the settings of
various crops. The permanently synchronous motor provides a
constant torque up to its rated speed. The speed increase in the
field-weakening range occurs by degradation of the stator current,
which corresponds to a decrease in torque. In the short term range
an overload is possible up to twice its rated torque, depends on the
motor thermal behaviour. The characteristic of a permanently
synchronous motor at constant frequency is the same characteristic
without inverter at nominal speed. The speed of the motor is set by
changing the frequency of the current. It is characteristically for
electric drives that speed can be controlled independent from load,
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which is an advantage for the performance of the functional
elements of a combine.

The steady state temperature of 130 °C is reached after a time of
5 hours. For cooling medium, the ambient air was used at 16 to 18 °
C. The difference of the temperatures is 112 K. The ambient air was
used as cooling medium with a temperature of 16 to 18 ° C which
leads to a temperature difference of 112 K.

5. Laboratory Tests
For laboratory tests the threshing cylinder with the electric drive
was implemented in a conventional threshing system, see Fig. 8.

Fig. 5: Characteristics of the electric motor for the threshing cylinder

Frequency is proportional to speed and current of the motor is
proportional to torque. With correlation and the available
information such as torque and speed, the power flow within the
drive train can be very precisely monitored and controlled.

Fig. 8: Electric driven threshing cylinder at the laboratory tests

4. Experiment at the Test Bench
For evaluation of the electric motor’s characteristics parameters,
the threshing cylinder was operated with nominal load at the test
bench [7]. The load motor was directly coupled with the threshing
cylinder via chain. Fig. 6 shows the setup of the test bench.

Due to the fact, it was stationary tests, real-life conditions were
replaced (stand density of grain, driving speed) and the crop fed in
defined amounts. Thus, the load conditions at various crops fed
throughput could be determined. Fig. 9 and Fig. 10 shows the
speed, torque and power curve of the threshing cylinder for a lab
test. At the test time of 3 s the threshing drum is fed with a feedrate
of 25 t/h, based on realistic field conditions. The drive system
controls the torque very quickly in order to maintain the speed at the
target rotational speed of 850 min-1. The performance curve is
similar to the torque due to the rapid speed control.

Fig. 6: Setup of the test bench for the electric driven threshing cylinder

The threshing cylinder runs in speed-controlled mode and the
torque is set by the load motor. The heat loss of the electric motor is
discharged in the axle tube. The electric motor windings
temperature profiles are shown in Fig. 7.

Fig. 9: Torque and speed of the threshing cylinder with electric drive at a
feedrate of 25 t/h

Fig. 7: Temperature of the electric drive and the threshing cylinder in
sectional view
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Efficiency

Speed

Torque [Nm]

Fig. 11: Efficiency of the electric drive in the threshing cylinder
Fig. 10: Power and speed of the threshing cylinder with electric drive at a
feedrate of 25 t/h

5. Conclusion
The effective torque is 470 Nm and the maximum torque 1200
Nm. Thus, the required overload factor is calculated to 2.55.The
effective power is 39 kW and the maximum power 100 kW. The
data obtained the design, while still reserves are available.

With the function-integrated electric drive in the threshing
cylinder and the comparative studies with the conventional system
showed advantages of function-integrated electric drive in the
threshing cylinder which could be confirmed in laboratory tests. It
is shown that electric drives can be an alternative to increase
productivity and efficiency in self-propelled harvesting machines by
their function specific, decentralized and modular designed units. In
addition to the electric driven threshing cylinder, more
decentralized drives in the combine are useful to drive electrically.
Higher investment can be amortise by reduced specific fuel
consumption, less maintenance, increased reliability and
productivity.

While the mains power supply enables fast control times in the
laboratory, a higher inertia in the electric system is expected with
diesel-electric power on the mobile machine. Laboratory
experiments with a diesel-electric powertrain and field tests in a
combine are intended for the future.

6. Efficiency of the Electric System
A quantitative efficiency comparison of a combine mechanical
and electrical 150 kW threshing drum drive train is shown in Table
2.
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The efficiency of the electric drive system is only slightly
higher than the mechanical. The electrical drive system has more
mass and higher costs. The higher costs of an electric drive system,
which will be reduced in the future, become attractive by higher
system integration and a higher customer value.

[6] Eversheim, W.; Schernikau, J.; Niemeyer, R.: Mechatronik Konsequenzen einer Technologieintegration, VDI-Zeitschrift
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The efficiency of the used electric drive is shown in Fig. 11. At
the nominal point with speed of 1000 min-1 and torque of 597 Nm,
the efficiency is η = 0.926. An increase of the efficiency can be
achieved by reducing the rotor mass, increasing the flux density and
lower-loss shaft seals.
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H.; Michalke, N.; Schuffenhauer, U.: Integration of an Electric
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SELF-PROPELLED HARVESTER WITH AN ELECTRICAL TRACTION DRIVE IN
COMPARISON TO THE HYDRAULIC TRACTION DRIVE
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Abstract: Sugar Beet Harvesters belong to self-propelled agricultural machinery for trimming, lifting, cleaning and collecting sugar
beets. Like most harvesting machines such vehicles are equipped with hydrostatic traction drives to ensure a continuous variable speed
adjustment for the harvesting process. These drives are state of the art but rather moderate in efficiency. For further enhancement of efficiency the hydrostatic system was replaced by a diesel-electric traction drive. The two different systems were tested and compared in simulation and field. As a result, improved driving performance at reduced fuel consumption could be achieved.
Keywords: DIESEL-ELECTRIC, HYDROSTATIC, SELF-PROPELLED HARVESTER, SUGAR BEET HARVESTER, EFFICIENCY

1. Introduction
Nowadays modern agriculture utilizes self-propelled harvesters,
such as combine harvesters for grain, forage harvesters, harvesters
for beets and potatoes or sugar cane and cotton harvesters. This type
of harvesting machines is characterized by high productivity in
terms of tons per hour or hectares per hour. The vast majority of
these self-propelled harvesters are equipped with hydrostatic drive
technology, which allows comfortable and fast adjustment of varying ground speeds according to the different harvesting conditions,
and which includes reverse operation and quick stop without the
need of switching gears or hitting breaks. Other requirements on the
propulsion system of self-propelled agricultural harvesting machines are fast response, high torque at low speeds, transport speeds
from v = 20 kph up to 40 kph, high efficiency at all load conditions,
and slip and traction control in terms of soil protection.

Fig. 1 Beet harvester in field operation [3]

3. Hydrostatic Drive Train

So far, hydrostatic drive systems have met these requirements
best, specifically in consideration of weight and cost. However, a
major disadvantage of hydraulics is the moderate efficiency [1],
especially in the part-load operational range. The spectrum of load
cycles in the operation of self-propelled harvesters is characterized
by a wide range of operating points which makes the optimization
of a high overall efficiency fairly impossible. With regard to high
installed engine capacities and rising fuel costs this is essential.

The conventional, hydrostatic drive train of the self-propelled,
three-axle beet harvester ROPA euro-Tiger V8-3 uses a variable
displacement hydraulic pump (Fig. 2, position 9), which is mounted
to the main transfer gear box (Fig. 2, position 8). This gear box is
located behind the flywheel (Fig. 2, position 7) of the diesel engine
and drives another twelve hydraulic pumps for functional components with variable speed.
The hydraulic power unit to drive the vehicle for traction is a
variable displacement pump in swash plate design with a rated
power of P = 343 kW. The hydraulic power is converted by two
hydraulic motors in bent axis design, one with constant displacement (Fig. 2, position 1) and the other with a variable displacement
(Fig. 2, position 2). The beet harvester is all-wheel driven by a
central gearbox (Fig. 2, position 3) with two gears where both the
motors are directly mounted. The first gear enables vehicle speeds
from 0 to 14 kph, the second from 0 to 20 kph, optional up to
25 kph.

Electric drives are characterized by a higher efficiency compared to hydraulics and with a very slow decrease in efficiency
towards the partial load range. Excellent controllability and dynamic behaviour exceed the corresponding capabilities of mechanical or
hydraulic drives. Additional advantage is the built-in current and
voltage measurement, which delivers information about the drive
torque at any time and with high accuracy.
Analysts [2] expect that in future electrification of drive trains
will be used in mobile agricultural machinery and implements with
the purpose of efficiency increase and functional enhancements.
Electrified traction drives of self-propelled harvesters are an important step in that direction.

Power is distributed by a cardan shaft to the front axle (Fig. 2,
position 4) and the two rear axles (Fig. 2, position 5 and 6), respectively. The front axle is designed as a portal axle with a central
differential gear and planetary final drives. In the first and second
rear axle differential gears and planetary gears as final drives are
integrated like in the front axle. Furthermore the last axle is
equipped with an axle load control. All wheels feature kingpin
steering whereas, additionally, an articulated steering is implemented between the front axle and the first rear axle [4].

2. Initial Situation
In a collaborative project Sensor-Technik Wiedemann GmbH,
ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, and TU Dresden
implemented a diesel-electric traction drive system in a selfpropelled sugar beet harvester (Fig. 1). This machine is characterized by a net weight of about 30 tons, which increases up to 60 tons
when the hopper is completely filled with harvested beets. Harvesting operation mainly takes place between autumn and winter, sometimes under very difficult ground conditions. As a result and in
comparison to other self-propelled harvesting machines, the power
requirements of the traction drive are high, ranging from 100 kW –
300 kW with a very wide distribution of operating points. The
annual harvesting area of a beet harvester is between 600 ha and
1200 ha, equivalent to about 75 000 t of sugar beets. An average
fuel consumption of 40 to 50 l/ha leads to a fuel cost of about one
third of the total operating costs.

4. Determination of Load Collectives
For the changeover of the hydrostatic traction drive to the diesel-electric traction drive the current drive requirements on a conventional machine were determined. During beet harvest 2010 a
total of about 200 h of harvest and road operation were recorded on
two machines. Using drive train pressure and flow volumes, drive
performance and traction requirements could be calculated. Data
were analysed, transformed into class frequency and residence time
distributions, and thus load collectives could be formulated. It was
found that the vehicle speed during harvest ranges from 6 to 8 kph.
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Fig. 2 Conventional drive train [3]

5. Electric Drive Train
For the electric drive the central drive concept of the hydraulic
drive train was kept. The hydraulic pump was replaced by two
generators with a rated power of P = 140 kW each at a speed of
n = 3000 min-1 [5]. A gearbox was implemented, which is flanged
to the former pump drive, shifting the input speed of the generators
to a higher range to assure a favourable efficiency of the electrical
machines.
The hydraulic motors were substituted by two electric motors with a
rated power of P = 140 kW respectively at a speed of
n = 3000 min-1 [6]. Here as well a matching gear was mounted
between the motors and the gearbox to run the motors at the desired
speed. All the electrical machines are identically constructed, permanently excited synchronous machines cooled by isolating transformer oil. The overload capacity of the electric machines is 30 %.
A brake chopper limits the maximum DC voltage in the DC link
between the generators and electric motors working with a voltage
level of 650 V. Additional energy storage in form of a battery or
supercapacitor does not exist at the moment.
Currently the mass ratio of electric to hydrostatic drive including
the two matching gears is 3.3:1 without considering the cooling.

Fig. 3 Test and braking vehicle during field test

To record the full-load curve in the operating diagram the maximum vehicle speed was approached in the respective gear. The
braking vehicle increased the load continuously until the vehicle
speed fell according to the tractive output hyperbola. For the determination of working points within the operating diagram specific
vehicle speeds were set gradually as shown in Fig. 4 with bright
colours. While increasing the load of the braking vehicle, the harvester speed fell when reaching the full-load curve. During these
tests the parameters tractive force, GPS-based vehicle speed, fuel
consumption, and performance data in the drive train were recorded, i.e. flow rates, pressures, temperatures, as well as currents and
voltages. These parameters were used to calculate input and output
power and to create a characteristic diagram for efficiency.

6. Simulation and Field Tests
In parallel to the integration of the electric drive system into a
real machine, the conventional hydraulic and the alternative electric
traction drive were simulated based on the load collectives determined. The simulated multi-body models represent the complete
drive train including the diesel engine, the generators and the electric motors (electric drive train) or the pump and the hydraulic
motors (hydraulic drive train), the mechanical central drive, and the
contact between wheel and soil.
The simulation provides comparative statements for the effectiveness, efficiency, and fuel consumption of the electric and the hydraulic system. The increase in efficiency of the drive train ranges
from 20 % up to 30 % in accordance with the simulation results;
therefore the fuel consumption is reduced about 20 %.
The first functional tests of the electrified machine were carried
out during 2011 beet harvesting period. All driving functions for
road and field operation were checked. Subsequently, in April 2012
the electric and hydraulic harvesters were compared in field tests by
tractive force measurements, carried out with a tractor-cultivator
combination as braking vehicle (Fig. 3).

Fig. 4 Theoretical operating diagram
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The comparison of the two tractive force diagrams (Fig. 5 and
Fig. 6) shows in the first gear at low vehicle speed slightly higher
maximum tractive forces for the machine with electric drive. In the
upper speed range of the first gear higher vehicle speeds can be
reached with the electric machine. It can be concluded that the
electric drive train is as effective as the hydrostatic drive train; this
means the performance limits of the machine with hydrostatic drive
train can be realized and even surpassed by the machine with electric drive.

Table 1 Investment costs
Investment costs
Drives
Wires/tubes
Safety equipment/pressure
control valves
Power electronics/valves
Investment costs, total

Electric [EUR]
32000
2500

Hydrostatic [EUR]
6400
590

500

100

Inclusive
35000

150
7240

Electric [EUR]
250
49095
49345

Hydrostatic [EUR]
100
60249
60349

Table 2 Operating costs
Operating costs
Oil change
Fuel consumption/1000 ha
Operating costs/year

8. Conclusion and Outlook
Based on the beet harvester ROPA euro-Tiger V8-3, which is
conventionally hydrostatically driven, a machine was equipped with
a diesel-electric traction drive. On the one side, both machines were
compared in simulations with Matlab/Simulink using load collectives for field and road operation determined in advance. On the
other side, field tests were carried out. Due to the higher efficiency
of the electric system superiority in terms of fuel consumption could
be shown. Despite of the higher investment costs, the current design
of the electric system has shown an economic benefit. Furthermore
the ecological advantage of saving CO2 will become more important
in future.
During beet harvesting periods of 2012 and 2013 the electrically
driven prototype machine has been successfully used in practice.
Load peaks and their frequency during operation could be detected
by determining load collectives. Identifying the maximum power
requirement and its duty cycle enables the extension of the current
serial system to a hybrid system using energy storage. If the storage
covers the energy requirements of the load peaks, the diesel engine
only has to ensure a basic power supply (phlegmatization); so the
load for the engine is smoothed [6]. A smaller diesel engine can be
chosen if the basic power is supplied at full engine load (rightsizing).

Fig. 5 Total wheel force, efficiency of hydrostatic drive train
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All quantities are shown in Table 1 and 2. It is found that the
electrified system shows significantly higher investment costs compared to the hydraulically driven machine. However, looking at the
annual operating costs, the electric system is more economic.
Based on the above mentioned general conditions, a payback
period of approximately 3.6 years can be determined for the electric
system compared to the hydraulic one.
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Abstract: In this research, the efficiencies of two different wind machines which were set up for the frost protection in orchard have been
investigated. Wind machines are located in 150 da lemon orchard in the south of Turkey. The land is belong to Yuregir district of Adana
province. Citrus production is one of the widely-held agricultural activities, and it has economic importance for this region. Frost damages
occur from time to time on fruit trees due to the climatic conditions. It is a serious problem for fruit growers, and causes economic losses.
Wind machines are used in the region for reducing this risk. Power capacities of the wind machines used in the lemon orchard were 130 and
172 hp. Temperature and wind speed were measured at the different distances and heights in orchard for the determination of wind machine
efficiency. As a result, it was determined that the moving air layer had prevented the trees from frost, and air temperature of the orchard
increased between 0.83oC - 2.11oC.
Keywords: WIND MACHINE, FROST PROTECTION, LEMON ORCHARD.

Researches have been made at different countries in the world
on the usage of wind machines. These researches attract attention to
the effect of usage of wind machines on the orchards and vegetable
gardens. Some examples regarding these studies have been
provided below.

1. Introduction
The possibility of frost always exists at many regions where
deciduous seasonal plants are grown. For instance, the economical
loss due to frost is more than the economical loss arising due to all
other climatic reasons in USA. Low cost measures shall be taken
in order to decrease this loss. The cost of measures is closely related
with the frequency of frost, production method and value of product
(Snyder, 2001). Keeping the cost of protection as low as possible is
very important in respect of profit margin of the producer.

Observations have been performed at an orange orchard in
Uruguay with wind machines having an engine power of 11kW.
When it had been compared with an orange orchard, which is close
to the orchard where the wind machine had been installed and
which did not have a protection against frost, positive temperature
effects and lower fruit damage had been determined (Guarga et al.,
2000). It had also been determined that a wind machine with an
engine power of 55kW had a positive effect on the temperature
level at an almond orchard in Iran (Yazdanpanah and Stigter, 2010).
Wind machines used at pear orchard at North Oregon had been
operated during the whole autumn, and it had been observed that
they had a useful effect against frost (Bates and Lombard, 1978).

Various methods are being employed in order protect the
agricultural products against frost. The damages of loss may be
prevented by implementing various methods in combination when
required as well as employing a single method. The important thing
is the selection of correct and the most effective method, and
implementing it in a correct manner. Generally there are two
methods on this issue: Passive protection and active protection.
Passive protection is taking the measures, prior to the night when
frost will be observed, that will assist the protection of product
against frost. And active protection is to prevent the natural energy
loss at the night when frost is observed through energy intense
measures (heaters, water spray, wind machines etc). In this study,
wind machines being one of the active protection measures have
been addressed.

There exist different methods for protecting the fruits against
frost. It is possible to heat up by the use of technologies operating
with fuel oil in order to provide protection against frost by
increasing the ambient temperature of orchards.
But wind
machines show a good performance under conditions of frost.
Besides, it minimizes the requirement for labor and is more
economic than the heaters consuming fuel oil (Ballard, 1975). There
had been increase in the interest for wind machines due to their
energy saving feature and usability in all the seasons when
compared with other methods of protection against frost (Evans,
1999). Moreover, it causes smoke or air pollution at a lower level
compared to other technologies.

As operation principle, wind machines perform heat transfer
with forced convection. This operation is realized by the rotation of
wind machine's rotor in horizontal axis and thus transmission of air
mass to a specific distance. Wind machines, due to being able to
rotate also in vertical axis, circulate the air as to scan an area of 360
degrees and enable the wind movement.

The purpose of this study is to reveal the effects of wind
machines used to provide solution against the danger of frost which
is one of the significant climatic problems of fruit producers. Thus,
it is being intended to enlighten the producers regarding the benefits
of wind machines and to prevent product losses.

Wind machines also enable the perceivable heat flow density to
increase downwards. The protection amount to be applied against
frost at the place of machine is proportional to the density of hot air
layer. Wind machines, used for protection against frost, shall be
operated when the temperature is over the critical frost temperature.
However, the operation of wind machines is suggested in cases
when the difference of temperature in between heights of 1.5m and
10m are high (Snyder, 2001). There exists the automatic start-up
option according to ambient temperature on majority of the wind
machines. As an alternative to this, the machines may be operated
manually by warning of the operators via their mobile phones when
the temperature reaches critical levels. Some operators prefer
manual start-up due to the non-operation of temperature sensor or
high level of ambient wind. At plants where wind speed sensor
exists, it is suggested for the wind machines not to be operated
when the wind speed reaches 20km/h (Fraser et al., 2008).

2. Material and Method
Wind machines, being addressed in the study, consist of seven
main parts as being tower, staircase, bottom gear box, top gear box,
wind rotor, thermic engine used for machine drive and locating
platform. Wind machines comprises single wind rotor with two
blades connected to each other on the same axis. The blades are
connected with an incline of 1oC on vertical axis to the shaft of top
gear box from the middle section. The wind machines with a power
of 130 and 172HP, addressed within the scope of research, have
been indicated in Figure 1.
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Table 3: Technical specifications of thermic engines
Fuel type
Power (HP)
Engine speed (min-1)

130 HP
LPG
130
2270

172 HP
Diesel
172
2270

Implementation tests of wind machines had been performed on
a lemon orchard of 150da at province of Adana and county of
Yuregir. The over the row and between the row distance of trees
was 7m. Average tree height was 6m, and average crown width
was 6.9m. The land had a triangular structure.

Fig.1: Wind machines with thermic engine of
130HP and 172HP

Wind speed and temperature measurements had been performed
at distances of 5m, 25m, 50m, 75m, 100m, 125 m on a straight line
from the center of wind machines. These measurements had been
performed at heights of 0m, 1m, 2m, 3m, 4m, 5m above the ground.
Wind speed measurements had been determined by digital display
propeller driven anemometer, temperature measurements had been
determined by digital display thermometer, the altitude of the region
had been determined by altitude meter and ambient pressure had
been determined by barometer. The tests had been performed at arid
and very cloudy weather when the wind speed was 0m/h.

A thermostat has been connected at 6m distance to the location
of the wind machines on which temperature can be adjusted. When
the ambient temperature decreases to the temperature set, the engine
of thermostat is automatically operating. Thus, monitoring of frost
can be realized automatically by the thermostat. Engines operating
with LPG and diesel are being used in the operation of wind
machines addressed within the scope of study (Figure 2).

3.

Results

Wind machine’s rotor had been designed in a manner as to have
an incline of 1o. When the rotor of wind machine rotates for once
around its own axis, it provides wind movement by composing
vacuum for once and pressure for once to each direction. By the
generated wind, the hot air at upper layer is being lowered to lower
layers. This wind movement at plant level prevents the freezing of
the plant.
At the orchard where the research was held, the altitude had
been measured as 19m and air pressure as 1006.4 hPa. The
generated air rate at optimum cycle number of the blade (500 min-1)
was 26.376 m3/min with wind machine having 130HP, and 30.240
m3/min with wind machine having 172HP.
The measured
temperature and wind speed values have been provided in Figure 47. The data had been obtained at the position in which the machine
had generated wind for three times.

Figure 2: Engines operating with LPG and diesel
The electric energy required for the thermostat order, which
enables automatic operation, is being provided by an accumulator
being charged by a solar cell (Figure 3).

Figure 3: Solar cell provides electric energy
Technical specifications of wind machines being addressed in
the research have been indicated in Table 1, Table 2 and Table 3.
Table 1: Technical specifications of tower
Construction type
Diameter
Height
Thickness of material
Reduction ratio
Revs per minute

130 HP
Cylindrical
508
10400
8
2/1
5

172 HP
Cylindrical
508
10400
8
2/1
5

Fig 4. Wind Speed – Distance Relation in Wind Machine of 130HP

Table 2: Technical specifications of rotor
Blade Material
Number of blades
Rotor diameter (mm)
Width (mm)
Revs per minute (min-1)

130 HP
Rigid
fiberglass
2
5900
245
500

172 HP
Rigid
fiberglass
2
6100
245
500

Fig 5. Wind Speed – Distance Relation in Wind Machine of 172HP
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4. Conculusion
As the result of use of wind machines, being among the
methods of protection against frost, the product losses may be
prevented. Within this scope, the use of wind machines especially
during growing products with high economical value is suggested.
As the result of tests made at the lemon orchard, addressed within
the scope of this study, it had been determined that the wind
machines show high performance against the danger of frost.
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When the results of research are examined, it is being observed
that the wind speed decreases as getting far from both wind
machines of 130HP and 172HP, and thus the effectiveness of wind
machine decreases. It is being observed that as the height from the
ground increases the value of wind speed also increases directly
proportionally. The reason of this is the structure of trees. But, it
had been observed that the wind machine generates an air flow even
on the ground. This air flow on the ground had been determined as
0.20m/h by measurements made at a distance of 125m for both of
the wind machines (Figure 4-5).
No significant change had been observed in temperature
changes as getting far from the wind machine. Especially, the
difference of temperature in between the ground and 5m height is
more distinct. This difference is being preserved as getting far from
the wind machines. While for the wind machine of 130HP the
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0.93 oC, 1.03 oC, 1.25 oC, 1.73 oC, 2.11 oC for the wind machine of
172HP.
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Abstract: The method of crop cultivation by moisture-accumulating, water saving and energy-saving technology in the areas of insufficient humidity and wind erosion, includes the basis of zero tillage technology - direct seeding on crop residues with minimal disturbance
to the soil structure. The proposed method starts with harvesting of the grain yield by stripping, where straw standing is used as a crop residue, which will contribute to the accumulation of more snow on fields compared with traditional methods; sowing is carried out with the
simultaneous application of fertilizers through drills with turbo-drive or any other seeders.
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INTRODUCTION

PREREQUISITES AND MEANS FOR SOLVING
THE PROBLEM

Kazakhstan’s climatic and soil conditions are
characterized by significant diversity. Existing farming systems,
applied to crops mainly include agriculture on non-irrigated land
with predominant cultivation of spring crops. The overwhelming
majority of the area of cultivation of major cereals, especially of
wheat falls to the unfavorable conditions of sharply continental
climate in Kazakhstan, whose territory is exposed to wind and water
erosion. Drought and salinity problems are becoming more acute.
Throughout the region, there was a significant decrease in soil fertility. The content of humus in topsoil decreased significantly, infestation of grain crops was increased. Moisture deficit in the soil has
been and remains one of the most urgent problems of the country's
agriculture. It becomes obvious that under these circumstances improvement in crop sector is to be achieved primarily through the use
of moisture-, soil-, energy-, resource -saving and Environmentallyfriendly farming systems. This system of conservation agriculture is
currently the key lever for the survival of farmers engaged in crop
production and, above all, the main export crop of Kazakhstan wheat.
Under the conditions of rain fed agriculture, this technology will significantly increase the fertility of the soil, due to the
higher control of wind and water erosion, improve soil's ability to
hold water and increase its organic matter content. Reserves of high
stubble in fields delay and accumulate more snow; pulverized and
scattered chaff through biological degradation improves the structure and quality of soil. All these processes contribute to the accumulation of moisture in the soil, which is essential for sustainable
wheat production in rain fed regions.
The developed method significantly reduces the number
of processing operations on soil, reduces manufacturing costs. This
method fits well in a low-cost system of agriculture. Besides, these
technologies allow farmers timely perform the sowing and harvesting campaigns, the timing of which depends significantly on the
grain harvest in the region.
Worldwide, only 4% of the land is suitable for tillage [1]. These
lands are located in a relatively small number of countries, and
Kazakhstan appears to be one of them. Possession of these lands
does not only increase their importance and increase people’s
income working there. It is also a great responsibility in front of the
humanity for its food security. Food and Agriculture Organization
of the United Nations also pays much attention to the development
of agriculture in Kazakhstan. Given that the world's population is
increasing, there is only one way to feed more people - an increase
in agricultural productivity. This, along with the export of oil, is one
of the most practical ways of the Kazakhstan’s economy growth. In
order to ensure food security in extreme drought conditions, we
propose the introduction of highly adaptive and water-resourcesaving technologies of cultivation of agricultural crops, which includes the principal elements of zero tillage technology.

Application of zero technology can and should increase
productivity in harsh climatic conditions of Kazakhstan. There are
several climatic zones in Kazakhstan, so application of this
technology will be different in different oblasts, and even different
rayons. The concept of zero-technology states that constant plowing
and soil cultivation disrupt its natural structure and turning layers
accelerates evaporation. At the same time, preserving the land
untouched keeps in safety the channels for transportation of
nutrients, moisture and living organisms. Zero technology
welcomes the abandonment of high stubble in the field. In winter, it
helps apprehend more snow, which permeates the soil in spring. In
spring and especially in the summer it covers young shoots from the
scorching sun and limits evaporation.
Under conditions where the amount of moisture in the soil
is limited and rainfall is unpredictable or predicted with difficulty, it
is important to make the most of that moisture that remains in the
ground after the snow melts. The same applies to the nutrients their number is limited. If the seeding rate is too low, we lose in
crop yield. If it’s too high – we lose in grain condition. There are no
unique recommended numbers of seeding rates, this figure is
individual for each farm and each individual field - empirical [2].

SOLUTION OF THE EXAMINED PROBLEM
The technical result of the proposed innovative technology
with the patent number KZ №28388 consists in cultivating crops in
a new way, better seen in arid and wind erosion zones [3,4]. Crop
cultivation by moisture-accumulating, water saving and energysaving technology includes elements of zero tillage technology that is direct sowing of crop residues with minimal disturbance to
the soil structure. Our proposed method starts with harvesting of the
grain yield by stripping, where straw standing is used as a crop
residue, which will contribute to the accumulation of more snow on
fields compared with traditional methods. Spring sowing is carried
out with the simultaneous application of fertilizers through drills
with turbo-drive or any other seeders. Pre-sowing or postemergence treatment of herbicides or pesticides is carried out by
any sprayers.

RESULTS AND DISCUSSION
The method of crop cultivation is implemented in the following sequence:

1. Harvesting of crops by reaper "OZONE" leaving the
standing tailings of the harvest in full growth to accumulate and
retain moisture;
2.
3.

Pre-sowing herbicide treatment of the field;

Planting seeds simultaneously with fertilizers by disc
seeders or by any other sowing machines, soil compaction and fertilizer application;
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If necessary, especially in wet years, post-emergence
herbicide (pesticide) treatment of fields.
Abandoned standing stems form a soil protection coating,
resist wind and water erosion, provide greater accumulation and
retention of moisture, prevent weed growth, contribute to enhanced
soil micro flora, and are the basis for the resumption of the fertile
layer and crop improvement. Application of the proposed method of
cultivation of agricultural crops can increase soil moisture reserves,
increase grain yield and quality.
Production of food crops in Kazakhstan is carried out
mainly by traditional technologies, but by using the proposed method of cultivation there may be a significant cost reduction that will
lead to competitive grain production in Kazakhstan.
The proposed technology is necessary not only to stop the
destruction of the environment, but also is fully capable to provide
an opportunity to strengthen, due to lower prices of products, the
competitive position in the export market. Using the proposed
method allows to reduce significantly the number of agro-technical
works in the technology of crop cultivation, which significantly
affects the agro-physical properties of soil and farm economy. The
method provides for one hectare of arable land: labor savings, cost
savings of machine exploitation, saving fuel and reducing the time
of fieldwork. Consequently, the application of the proposed method
can provide a significant increase in the household income.

15%. Reducing energy intensity of basic fieldwork on crop management and harvesting of grain will reduce overall fuel consumption by 20% (32 kg / ha). The total cost of machinery stock required
for the full range of mechanized operations in field can be reduced
by more than 20%, and the amount of direct operating costs (without deductions for renovation) – by 13%.
The transition to stripping technology can significantly
reduce the cost of grain production in the region. The revenue from
the implemented technology per 1 hectare of sown area is predicted
to be equal to 8 475 tenge per hectare. According to the Regional
Statistics of the East Kazakhstan, there are around 543 120 hectares
of planted crops, thus, the economic impact from implementing the
stripping technology will be around 4 602 874 thousand tenges.
Currently, the share of direct operating costs in the cost of
crop production is unreasonably high and varies for different crops
from 49 to 72%. The most resource-intensive work is mechanized
tillage and harvesting of grain crops. In the overall complexity of
labor expenditure tillage accounts for 16 to 37%, depending on the
type of grain, fuel consumption - 32 to 54%; cleaning accounts to
42% of the cost of living labor, and up to 35% is used for fuel consumption, oil and lubricants. This proves the priority of improving
the techniques and technologies tillage and harvesting of crops. In
addition, the transition to the new technology will increase in dry
years the yield of grain and tilled crops by at least 10-15%.

The innovative technology of grain harvesting standing
plants using the reaper “Ozone” has been tested in the harvesting
campaign in 2012 in an area of 93 hectares on the farm “Terekty” of
Kokpektinsky district in the East Kazakhstan region during harvesting of spring wheat varieties of “Omsk-18” (figure 1).

Conclusion

4.

Application of zero technology can and should increase
productivity in harsh climatic conditions of Kazakhstan. There are
several climatic zones in Kazakhstan, so application of this
technology will be different in different oblasts, and even different
rayons. The concept of zero-technology states that constant plowing
and soil cultivation disrupt its natural structure and turning layers
accelerates evaporation. At the same time, preserving the land
untouched keeps in safety the channels for transportation of
nutrients, moisture and living organisms.
Data analysis results of studies of the proposed technology allow
assessing their cost-effectiveness and relevance. The revenue from
the implemented technology per 1 hectare of sown area is predicted
to be equal to 8 475 tenge per hectare. Application of the proposed
method of cultivation of agricultural crops can increase soil
moisture reserves, increase productivity and provide significant cost
savings, which will lead to the competitiveness of grain production
in Kazakhstan. The proposed innovation “The cultivation method of
agricultural crops” contributes to a change in agricultural practices
for: soil improvement – increased yield – increased profits.

In the winter, on a monthly basis, on the 10-12th day of
each month, the height of the accumulated snow was measured in
two fields (93 ha and 101 ha) of the same array, where the 93 ha
field was harvested with the innovative technology and the 101 ha
field was harvested by traditional method. Measurements were taken along the diagonal of fields every 50 meters in 20 points of each
field.
Thus, harvesting by stripping method allowed accumulating on the 93 ha field 49% more snow throughout the winter than
on the 101 ha field in the traditional way. Additional 64-43 = 21 cm
of snow is equivalent to an increase annual precipitation to 10-17%.
Accumulated snow, which was then transferred into water, provided
better germination in 2013 on the 92 ha field (with a yield being 3-4
centners per ha more and equaling to 18 centners per ha) compared
to the 101 ha field.
Calculations that were done after the trials on the Farm
“Terekty” showed that a simultaneous transition to water-saving
technologies of soil management and harvesting of grain crops significantly improves the economic indices of crop production in
farms. Thus, the need for a tractor power can be reduced by 34%,
and combine harvesters - by 40%. At the same time, the need for
machine operators can be reduced by almost 30%, while reducing
total labor costs for the full range of mechanized operations - by
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СТЕПЕН НА СЪВЪРШЕНСТВО НА ПЛУГ ЗА ПЪЛНО ОБРЪЩАНЕ НА
ПОЧВЕНИЯ ПЛАСТ
DEGREE OF PERFECTION OF THE PLOW FOR COMPLETE CONVERSION OF THE
SOIL LAYER
Проф. д-р инж. Мандраджиев, С., Доц. д-р инж. Трифонов, А.
Аграрен университет – Пловдив, България
trifonov56@abv.bg
Abstract: Evaluation of the performance of soil tillage machines is carried out in one or more indicators making a quantitative
comparison between them or their criteria or generalized ones. These methods can provide an independent evaluation of one or another
machine. They can not determine the degree of perfection of the machine. Proposed a comprehensive evaluation criterion the degree of
perfection of the machines. It is used to estimate the plow, created by us and a standard one. It is proved that the new plow has a degree of
perfection - a complex criterion D = 0,727. In this case D - criteria is 1.35 times higher than the standard plow, i.e. the new plow is more
sophisticated than the standard, but not ideal.
Keywords: PLOUGHING, SOIL TILLAGE, PLOW.
това да се сравни неговата работа със стандартен плуг и се
отчете степентта на неговото превъзходство.

1. Увод
Оценката на качеството на работа на почвообработващите
машини в масовата практика се извършва по един или повече
показателя, като се прави количествена съпоставка между тях.

2. Резултати и дискусия
Новосъздаденият плуг за пълно обръщане на почвения
пласт [5] е с повишена работна ширина на последното плужно
тяло. Изследванията са проведени при различна работна
скорост [5] променяща се в граници Vм = 2-7,2 km/h. За двата
плуга – новосъздаден и стандартен са измерени 5 броя
показатели, характеризиращи качеството на работа: ъгъл на
наклона на обърнатия почвен пласт, ширина на дъното на
браздата, височина на грапавините по повърхността на полето,
заораване на растителните остатъци и плевели и степента на
обръщане на почвения пласт. На базата на стойностите на
показателите са определени технологичния резултат,
коефициента на оценка и комплексния критерий (табл. 1).

Други изследователи [1] правят съпоставка чрез критерии
получени от произведение на отношението на съпоставими
стойности на показателите. Получените критерии се сравняват
количествено.
И двата начина могат да дадат само относителното
превъзходство на дадена машина по отделни показатели. Те,
обаче, не дават представа за степента на съвършенство на
машината, особено ако е необходимо да се направи
самостоятелна оценка.
Интерес представлява един друг начин за оценка, чрез
който се определя обобщен критерий. За неговото съставяне се
възприема, че процесът на обработка на почвата се
характеризира с много отклици, всеки от които има свой
физически смисъл и свое измерение [6]. Предимството на този
обобщен критерий е в това, че може да се отчете степента на
съвършенство на дадена машина. Той, обаче, е труден за
използване. Освен това при този принцип на оценка, ниското
ниво на една от функциите на желателност [6] обезсмисля
високия ефект на останалите показатели. Общата оценка ще
бъде ниска.

За определяне степента на изпълнение по даден показател
са дадени неговите минимална и максимална теоретично
възможни стойности. Когато стойността по даден показател се
доближава до неговата желана (минимална или максимална)
стойност то машината се доближава до идеалния вид по този
показател. Така например ъгъла на наклона на обърнатия
почвен пласт спрямо хоризонта се движи в граници от 0 до 900.
Ширината на дъното на браздата трябва да бъде равна на
работната ширина на съответните плужни тела – респективно
35 cm за стандартния и 55 cm – за новосъздадения плуг.

Всичко това наложи създаването на комплексен критерий
[3], който дава определена тежест на всеки показател. Освен
това за съпоставимост при оценка на две и повече машини
стойностите му са между 0 и 1. Долната стойност показва, че
машината не е пригодна, а горната – че е идеална.

Максималната височина на грапавините [3] е определена по
зависимостта

hгр = b 2 − a 2 − a ,

Комплексният критерий е

D=

i =1

(1)

Степента на заораване на растителните остатъци и плевели
и на обръщането на почвения пласт се движи в граници от 0 до
100%. Технологичният резултат за три от показателите –
ширина на дъното на браздата, заораване на растителните
остатъци и плевели и степента на обръщане на пласта е
определен по трите относителни стойности. На другите два
показателя – ъгъл на наклона на обърнатия пласт и височина на
грапавините той е определен по остатъчните им стойности.
Това е така защото при първите три показателя оценката е подобра когато се доближава до максималната теоретична
стойност, а при останалите два – обратно, до минималната
такава.

n

∑ ( jik + jie + jiu )
i =1

където J ′ik , J ′ie, J ′iu са размерностите съответно на
качествените,
експлоатационните
и
икономическите
показатели;
jik , jiе, jiu - тежестите на съответните
показатели. При процентно задаване
броят на показателите.

n

∑ ji = 100 ;

(2)

където b е ширината на плужното тяло (почвения пласт),
cm; a - дълбочината на работа (дебелината на почвения пласт),
cm

n

∑ ( J ′ik. jik + J ′ie. jie + J ′iu. jiu )

cm

където n е

i =1

Целта на настоящата работа е на базата на комплексния
критерий да се оцени степента на съвършенство на създаден от
нас плуг за пълно обръщане на почвения пласст [2,4]. Освен

Комплексният
критерий
D
е
определен
при
предположението, че всички показатели отчитащи качеството
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на работа са равносилни. Резултатите от табл. 1 са онагледени
на фиг. 1. От табл. 1 се вижда, че
Dнов плуг = 0,727> 0,536 = Dстанд.плуг

(3)

От това следва, че новия плуг превъзхожда стандартния
1,35 пъти т.е., той е по-добър от стандартния. В същото време
D критерия показва, че новия плуг не е съвършен, тъй като
неговия комплексен критерий е
Dнов плуг = 0,727< 1 = Dидеална машина

(4)

т.е. е по-малък от комплексния критерий на идеалната
машина
Табл. 1. Стойности на показателите, технологичен резултат и
коефициент на оценка

Фиг. 1. Графика на коефициента на съвършенство на
плуговете при различните технологични критерии

3. Заключение
На базата на комплексния критерий е оценена степента на
съвършенство на плуг за пълно обръщане на почвения пласт.
Той е с комплексен критерий D = 0,727.
Оценена е степента на съвършенство на стандартния плуг.
Той е с комплексен критерий D = 0,536.
Сравнителната оценка показва, че новия плуг е 1,35 пъти
по-добър от стандартния.
Въпреки по-високата степен на съвършенство новия плуг е
с по-ниски показатели от идеалната машина.
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МЕХАНИЧНАТА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА В СВОЯ НАЙ-ВИСШ И
ПОСЛЕДЕН СТАДИЙ
MECHANICAL SOIL TILLAGE IN ITS HIGHEST AND LAST STAGE
Проф. д-р инж. Мандраджиев, С., Доц. д-р инж. Трифонов, А.
Аграрен университет – Пловдив, България
trifonov56@abv.bg
Abstract: At the present stage soil tillage is done mainly by applying the principles of mechanics. Its development is in three directions:
improvement of the working bodies, increasing the productivity of agricultural machinery and power of tractors. All these directions lead to
the accumulation of a wide variety of attachments, very large in size and mass of agricultural machines and tractors, which ultimately go to
its limits. These features of the present-day stage are exhausted. It is necessary to look for other methods for tillage of the soil, using other
principles of the physics or other areas of science.
Keywords: PLOUGHING, SOIL TILLAGE, AGRICULTURAL MACHINES.
така също и по степента на развитие на посочените ъгли.
Следователно в най-висша степен формата на всеки работен
орган се представя като система от аналогични уравнения на
повърхнини от различен вид и порядък. Така например от
отметателните дъски на някои плужни тела са част от
цилиндроидални [3], други – от винтови, а трети – от сферични
и на култиваторите – от логаритмични спирали, а на валяците –
от конусовидни повърхнини и т.н.

1. Увод
На съвременния етап е налице едно бурно развитие на
земеделската техника. За да се задоволят все по-нарастващите
изисквания се натрупва огромно разнообразие от работни
органи и машини за обработка на почвата. Работните форми
биват с причудливи форми, габаритите и масата на
почвообработващите машини нарастват многократно. Това
налага създаването и на по-мощни и масивни енергетични
машини. Възниква въпроса: Докога ще бъде това нарастване?
Целта на настоящата статия е да се даде отговор на въпроса
за степента и за допустимите граници на нарастване на
почвообработващите и енергетичните машини.

2. Резултати и дискусия
Всъщност, в основата си, обработката на почвата е
механична. Тя се извършва с материални обекти – машини,
които представляват ограничени физични тела. Стремежът за
високо качество и производителност налага развитие на
машините за обработка на почвата в три направление:
усъвършенстване на работните органи, повишаване на
производителността и на мощността на енергетичните машини.
Първо направление: Усъвършенстване на работните органи.
Изискванията към тях са да повдигат, уплътняват, обръщат,
размесват, раздробяват и да профилират почвата. Ето защо те
биват пасивни, активни, твърди, пружинни и комбинирани,
което им предава и различни форми [15] (фиг. 1).

Фиг. 2. Пространствено разположение на ъглите α, β и γ

От друга страна е известно, че всеки ъгъл се променя в
граници от 0 до 2. Ако стойностите на ъглите се променят
само през 1 градус то броят на комбинациите между тях е:

c=

n
k

(1)

където: n е броят на елементите ( n = 3), броя; к – класа, к = 3.
В крайна сметка броят на вида на повърхнините и на
комбинациите (c = 7711320 бр.) между ъглите е ограничен.
Следователно по-нататъшното развитие на работните органи за
обработка на почвата е изчерпано.
Второ направление: Повишаването на производителността
на почвообработващите машини се извършва по два начина –
чрез повишаване на работната ширина и на работната скорост.

Фиг. 1. Извадка от различни форми на работни органи за
обработка на почвата

Работната ширина се повишава като сравнително
еднотипни работни органи се подреждат напречно и
диагонално назад. Подреждането им обаче, по тези схеми
увеличава техните физични характеристики – размер
(габарити) и маса (табл. 1) [8, 9, 10, 11].

Всъщност в основата си всеки работен орган представлява
клин, който при обработката на почвата е ограничаван
максимум от 4 до 6 броя повърхнини. Последните сключват
три ъгъла: α – на повдигане (фиг. 2), β – на обръщане и γ – на
отместване на почвата, които са разположени в три взаимно
перпендикулярни равнини. Така клина е напълно определено и
ограничено физично тяло. В най-висшата си форма той е
криволинеен, а огромното разнообразие от работни органи е в
наличието на вида и броя на ограничаващите го повърхнини, а

От табл. 1 се вижда, че работната ширина достига до 18,90
m, габаритите съответно: дължина до 10,50 m, ширина – до 6,60
m и височина – до 4,63 m, а масата им – до 20,20 t.
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От гледна точка на транспортирането им, обаче, физичните
характеристики не трябва да превишават определени граници
[5]. Тези граници са: дължина l = 12 m, ширина b = 2,55 m,
височина h = 4 m и маса Gм = 40t. Ето защо фирмите прибягват
до използването на сгъваеми рами (фиг. 3).
Табл. 1. Физични характеристики на почвообработващи машини

Фиг. 3. Почвообработващи машини в работно и транспортно
положение

Ако се приеме, че най-малката твърда несгъваема единица
обем примерно на култиватор е с размери в метри:
lkxbk x hk = 4 x 2,55 x 1,5
то в горния обем биха се събрали (фиг. 4) n = 6 броя твърди
(несгъваеми) единици. Следователно общата им (разгърната)
работна ширина Bк е
Bк = nhwk = 6 x 2,55 = 15,30 m,

(2)

От табл. 1 се вижда, че при някои форми [10,13] тези
размери са превишени. Следователно повишаването на
производителността чрез повишаване на работната ширина е на
своя
предел.
По-нататъшното
повишаване
на
производителността чрез нея е изчерпано.

Фиг. 4. Определяне броя на несгъваемите единици в даден
транспортен обем

Другият
възможен
начин
за
повишаване
на
производителността е чрез повишаване на работната скорост
Vм. От табл. 1 се вижда, че тя е до 18 km/h. Нейното нарастване
също е ограничено, тъй като то води до някои отрицателни
последици. Нарушава се динамиката на взаимодействие на
работните органи с почвата, намалява се дълбочината на
работа, нараства разпрашването й. Известно е, че разпрашената
(ерозионно опасна) структура на почвата, която е с размер до 1
mm не трябва да превишава 31% [2]. При някои машини по
наши изследвания [7] тя надхвърля това количество дори при
работна скорост Vм = 7,2 km/h. Освен това нарастването на Vм
води до значително нарастване на енергоемкостта.
Ето защо повишаването на работните скорости вече е на
своя предел и повишаването на производителността чрез нея е
изчерпало своите възможности.
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Максималната теоретична часова производителност Wч на
сегашния етап на развитие на почвообработващата техника е

органи, работната ширина, работната скорост, плътността на
почвата, носещата й способност и товароносимостта на
пътищата.

Wчmax = Bp.Vм = 15,30 x 18 = 275,4 dka.

Х1, Х2 И Х3 – фактори свързани с по-горе посочените
масиви

Трето
направление:
Масивните
голямогабаритни
земеделски почвообработващи машини изискват и енергетични
такива (фиг. 5). На табл. 2 [8, 15] са дадени физичните
характеристики на някои енергетични машини.

С1, С2, С3 – ограниченията за развитие на съответните
масиви.
Табл. 2. Физични и механични характеристики на енергетични машини

Фиг. 5. Трактори Quadtrac и Steiger на фирмата Case

От табл. 2 се вижда, че тяхната мощност P достига до 670
к.с. , масата им G до 29,94. Ясно е, че мощността на тракторите
изпреварва изискваната такава от почвообработващите машини
(табл. 1), което е приемливо. Масата им е по-малка от пределно
допустимата за транспорт по пътищата (40t). Следователно тук
има възможност за развитие. От друга страна, обаче, при
работа те уплътняват почвата и изискват такава с голяма
носеща способност.
Оптималната плътност при различни типове почви за
зърнено-житни култури е между 1,1 – 1,35 kg/dm3 [4], за
окопни – 1,0 – 1,5 kg/dm3. Равновесната плътност е 1,0 – 1,6
kg/dm3 [4]. Еднократното преминаване на ходовите системи на
машините увеличава плътността с 0,07 – 0,10 kg/dm3 [4]. В една
класическа технология за отглеждане на зърнено-житни
култури са необходими 6-8 преминавания. Следователно
действителната плътност превишава дори равновесната.
Използването на редуцираните обработки и на релсовите
технологии явно не дават очаквания резултат.
Ясно е, че машините извършвайки работния процес
създават плътност до горната възможна граница на плътността
на почвата. Максималната носеща способност на почвата при
влажност Wп = 13 – 17% е 1 – 3 kg/cm2 [1], а при по-висока – до
1 kg/cm2. Съвременните енергетични машини са снабдени с
различни по конструкция ходови системи, които налагат
носеща способност от 0,48 – 0,78 kg/cm2 [2].
Следователно развитието на почвообработващите машини
чрез повишаване на работната ширина и работната скорост е
достигнало своя връх. Всъщност целта на развитието на
почвообработващата техника У може да нараства с общ масив
У = У(х) → max

В заключение развитието на обработката на почвата по
механичен начин е изчерпано. Възниква въпроса: накъде понататък? По този повод руският учен Р. Саучек [6]: “често се
задава въпроса: защо известният от хилядолетия принцип на
работа на плуга още не е заменен. На този въпрос може да се
отговори, че при съвременните решения на задачите за
използване законите на природата, в дадения случай на
геометрията, на хидромеханиката на почвената среда са
изключително съвършени и принцип може да бъде намерен
чрез по-съвършеното използване или на известни или на нови
закони”.

Този масив ще нараства с нарастването на частичните
масиви (направления) на развитието на работните органи x1, на
производителността х2 и на енергетичните машини х3. Както
стана вече ясно нарастването на частичните масиви е
ограничено.
Следователно общото развитие на почвообработващата
техника може да се представи със следния модел:
У = У(Х) = У(Х1) + У(Х2) + У(Х3) → max
при У2рш = У(Х2о) ≤ С2о

Нашият отговор е: че обработката на почвата се извършва
чрез използването на законите на един от разделите на физикомеханиката. Необходимо е да се потърсят други принципи
използвайки законите на други раздели от физиката – топлина,
светлина, магнетизъм, електричество и т.н. или пък на други
области на знанието – химия, биология и др.

У2рс = У(Х2рс) ≤ С2рс
У3мпп = У(Х3пп) ≤ С3пп
У3мнп = У(Х3нп) ≤ С3нп
У3мп = У(Х3п) ≤ С3п
където: У1, У2рш, У2рс , У3мпп , У3мнп, У3мп са функции
отразяващи развитието на масивите съответно на работните
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3. Заключение
Механичната обработка на почвата е в своя най-висш и
последен стадий. Тя е изчерпала своите възможности за
развитие
Създадено е огромно разнообразие от работни органи за
механична почвообработка. В основата им е клина, който е
ограничено физично тяло. Разнообразието на органите е само в
степента на развитие на ъглите му и вида и броя на
ограничаващите го повърхнини. Неговото развитие е
изчерпано.
Почвообработващите машини са огромни по размери и
тегло. Възможностите за повишаване на производителността
им чрез работната ширина и работната скорост са на своя
предел.
Развитието на енергетичните машини също е на своя
предел. Ходовите им системи уплътняват почвата прекомерно,
а изисканата от тях носеща способност на почвата е към своя
предел за почвената структура.
Обработката на почвата се представя само чрез използване
законите на механиката. Необходимо е да се потърсят други
принципи, чрез приложени други раздели от физиката или
други области на науката.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ДЕФЛЕКТОРЕ
ПОДБОРЩИКА – ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ КОРМОВ
Д-р техн.наук Т. Абилжанулы, канд.техн.наук Д.Т. Абилжанов, магистр сельскохозяйственных наук А.С.Альшурина.
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства», Республика
Казахстан
Реферат: В результате теоретических исследований получено аналитическое выражение для определения скорости воздушного
потока в дефлекторе подборщика – измельчителя кормов. Достоверность полученного аналитического выражения уточнена
экспериментальными исследованиями. Результаты экспериментальных исследований показали, что оптимальная скорость
воздушного потока в дефлекторе подборщика – измельчителя должна составлять 15 м/с. При подборе и измельчении трав
влажностью 18-20% подборщик-измельчитель имеет производительность 6,0…9,0 т/ч., а также он обеспечивает подбор и
измельчение грубых кормов влажностью 45-55% для заготовки сенажа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОДБОРЩИК – ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КОРМОВ, ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, ДЕФЛЕКТОР, МОЛОТКИ,
ГРУБЫЕ КОРМА, СЕНАЖ.

DETERMINING THE SPEED OF THE AIRFLOW IN THE DEFLECTOR PICKUP - GRINDERS OF
FORAGES
T. Abilzhanuli, Doctor of Technical sciences, professor, D.T.Abilzhanov, Candidate of Technical sciences,
A.S.Alshurina, Master of Agricultural science.
LLP «Kazakh scientific research institute mechanization and electrification of agriculture», Republic of Kazakhstan
E-mail: kazniimesh@yandex.kz
Abstract. By the results of theoretical researches was obtained analytical expressions to determine the speed of the airflow in the
deflector of pickup - grinder forages. By experimental researches the accuracy of the obtained analytical expressions verified. Results of
experimental researches have shown that the optimum speed of the airflow in the deflector of pickup - grinder forages should be 15 m / s. In
the picking up and grinding of grass by humidity 18-20% pick up-crusher has the performance 6.0 ... 9.0 t / h, and it provides pick up and
grinding rough fodder humidity 45-55% for production of haylage.
KEYWORDS: PICKUP - SHREDDER FORAGES, AIRFLOW, DEFLECTOR, HAYLAGE, ROUGHAGE.

1. Введение

некачественно, то есть они измельчают крупно и не
расщепляют стебли вдоль волокон.
Исходя из этого в последние годы в ТОО
«КазНИИМЭСХ»
разрабатывается
универсальный
подборщик – измельчитель кормов, снабженный
специальным подбирающим механизмом [2] и
молотковой дробилкой открытого типа [3], на роторе
молотковой дробилки установлены молотковые и
ножевые рабочие органы.
Лабораторно
–
полевые,
исследовательские
испытания подборщика – измельчителя, проведенные в
2012
году,
показали,
что
при
достижении
производительности подборщика – измельчителя 6,0 т/ч
происходило накопление массы в конце дефлектора. Для
устранения данного недостатка в 2013 году были
проведены
теоретические
и
экспериментальные
исследования воздушного потока в дефлекторе.
Цель исследования
Разработка универсального подборщика – измельчителя
кормов для заготовки грубых кормов в измельченном виде и
сенажа, обеспечивающего повышение производительности
машины в 1,5 раза за счет оптимизации скорости воздушного
потока в дефлекторе.
Материал и методы исследования
Проведены
теоретические
исследования
по
определению скорости воздушного потока в дефлекторе
подборщика – измельчителя кормов, а также определена
достоверность полученного аналитического выражения.
При проведении теоретических исследований
применялись методы теоретической механики и
аэродинамики.

Ранее технологические процессы заготовки и приготовления кормов рассматривались отдельно. В результате такого
рассмотрения вышеуказанных процессов приготовления
кормов, дополнительно разрабатывались различные типы
кормоцехов, применяемые в стойловый период.
Если рассматривать эти две системы вместе как единую
систему, то можно некоторые операции поменять местами и
тогда общее количество операции снижаются в два раза по
сравнению с существующими технологиями заготовки и
приготовления грубых кормов.
Например, операцию измельчения грубых кормов, которая
проводится в зимнее время, производить в летний период. То
есть высушенные до влажности 18…20% грубые корма
подбирать непосредственно с прокоса, измельчать их до
требуемого, зоотехническими требованиями размера (для овец
20…30 мм, для КРС 30…50 мм), транспортировать к местам
хранения и скирдовать измельченное сено под навесом.
Предложенная технология заготовки грубых кормов по
сравнению с рулонной технологией заготовки сокращает
количество операций в 2,0 раза, а удельные эксплуатационные
затраты снижаются в 2,0…2,5 раза.

2 Предпосылки и средства для решение проблемы

Для внедрения предлагаемой технологии заготовки
и приготовления кормов можно применять
существующие кормоуборочные комбайны. Однако, они
в основном, предназначены для измельчения влажных
стебельных кормов, то есть они снабжены ножевыми
рабочими органами [1]. При этом на многих из них
процесс измельчения сухих грубых кормов
осуществляется
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При
экспериментальных
исследованиях
применялись
методы
однофакторных
экспериментальных исследований.
Определение скорости воздушного потока в
дефлекторе осуществлялась с помощью трубки ПитоПрандтля.

Fm на площадь поперечного лобового сечения молотка
S определяет удельную силу сопротивления воздушного
потока, действующую на молоток ротора.
В наших исследованиях определено значение силы
сопротивления воздушного потока, действующей на
один молоток при его окружной скорости 60м/с и она
равна 1,63 Н [3]. На роторе подборщика-измельчителя
установлены молотки, изготовленные из листа толщиной
10мм и длиной – 160мм, поэтому, Sм=0,0016м2, а
значение удельной силы сопротивления равно:

2.1.Теоретическая модель
Известно, что при движении тела с большой
скоростью значение силы сопротивления воздуха
определяется по формуле [4]:
2

Fc = c x

ρ вVв S

,Н

Fy =

(1)

2

ρ в – плотность воздуха, кг/м ; Vв –
3

скорость воздушного потока, м/с; S – наибольшая
площадь сечения тела плоскостью, перпендикулярной к
направлению скорости воздушного потока, м2.

(2)

Vв = k

2
где Vцм
– линейная скорость центра тяжести молотков,

Vцм =

πn p
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тяжести

2
= 1018,75 H / м .

0,0016

Fy S o
0,2316 ρ в S м

, м / с.

(6)

Таким образом, получено аналитическое выражение
для определения скорости воздушного потока в
зависимости от общей площади молотков и лопаток.

м/с; Sм – площадь передней стенки молотка, м2.
Скорость движения центра
определяется по формуле:

1,63

Если для увеличения скорости воздушного потока
установлены лопатки, то общая площадь должна быть
равна суммарной площади молотков и лопаток,
установленных на роторе измельчителя. Исходя из этого,
скорость воздушного потока в камере измельчения или в
дефлекторе определяется по формуле:

С учетом выше указанной зависимости в ранее
проведенных нами исследованиях установлено, что при
вращении молотков в камере измельчения, значение
силы сопротивления воздушного потока, действующей
на молоток, определяется по формуле [3]:
2
Fm = 0, 2316 ρ в Vцм Sм ,

Sм

=

Полученная формула 5 не учитывала общую
площадь молотков So и при этом данное изменение
можно представить в виде отношения общей площади к
площади одного молотка, т.е. S о .
Sм

где сх – безразмерный коэффициент зависищий от
формы тела;

Fm

молотков

2.2. Экспериментальная установка

Rц ,

Для определения значения скорости воздушного
потока в дефлекторе подборщика – измельчителя
проведены
лабораторно-полевые
испытания
лабораторной установки (подборщика-измельчителя
кормов шириной захвата 1,2 м). В результате этих
исследований установлено, что при производительности
подборщика-измельчителя свыше 6,0 т/ч на верхнем
участке дефлектора наблюдалось накопление массы, т.е.
при производительности выше 6,0т/ч происходило
нарушение технологического процесса. При этом
измерение скорости воздушного потока осуществлялось
в середине и в конце дефлектора (рисунок 1).

(3)

где n p – частота вращения ротора, мин-1;

Rц –

радиус ротора до центра тяжести молотков, м.
Известно, что скорость воздушного потока в камере
измельчения или в дефлекторе измельчителя зависит от
скорости центра тяжести молотка, поэтому скорость
воздушного потока можно представить с такой
формулой:
Vв = kVцм ,

(4)

где k – безразмерный коэффициент, учитывающий
изменения скорости воздушного потока в зависимости от
скорости центра тяжести молотков Vцм .
Определяя скорость центра тяжести молотка из
формулы 20, скорость воздушного потока можно
представить в следующем:

Vв = k

Fm
,
0,2316 ρ в S м

м/с.

(5)

а
б
Рисунок 1 – Определение скорости воздушного потока в
середине (а) и в конце (б) дефлектора

Данная формула учитывает
значение скорости
воздушного потока, создаваемого
одним молотком
ротора. В этой формуле отношение силы сопротивления

Кроме того, определение скорости воздушного
потока осуществлялось при работе измельчителя с
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одним молотковым рабочим органом и с установкой
лопаток в камере измельчения (рисунок 2).

Результаты определения скорости воздушного
потока с установленными лопатками
в камере
измельчения показывают, что установка лопаток в
камере измельчения способствует повышению скорости
воздушного потока. Для того, чтобы проверить
достоверность полученного аналитического выражения,
обеспечивающего определение скорости воздушного
потока и для определения влияния площади лопаток на
скорость воздушного потока были проведены опыты с
молотками и лопатками на роторе измельчителя.
Результаты экспериментальных исследований и
теоретических расчетов по определению скорости
воздушного потока в зависимости от площади молотков
и лопаток, установленных в камере измельчения,
приведены в таблице 1.

Рисунок 2 – Молотковый ротор с установленными
лопатками в камере измельчения

Таблица 1 – Результаты экспериментальных и
теоретических исследований по определению скорости
воздушного потока в зависимости от площади
молотков и лопаток

На молотковом роторе были установлены 4 лопатки,
площадь каждой лопатки была равна 0,0147 м2. Как
видно из рисунков, поперечное сечение дефлектора
имело прямолинейную форму с разрезом 400х300мм.
При этом измерение скорости воздушного потока по
поперечным сечениям осуществлялось в 20-ти точках.
Схема измерения скорости по этим точкам приведена на
рисунке 3.

Показатели
Площадь
поперечного
сечения, м2
Теоретические значения
скорости
воздушного
потока при
к=0,024, м/с
Экспериментальные
значения
скорости
движения
воздушного
потока, м/с

Рисунок 3 – Поперечное сечение дефлектора с
указанными точками измерения скорости воздушного
потока
Скорость воздушного потока была определена в
крайних точках, удаленных от стенки на 10…15мм.
Результаты замера скорости воздушного потока в
середине и в конце дефлектора при работе измельчителя
с одним молотковым рабочим органом показали, что
скорость воздушного потока в конце дефлектора равна
12 м/с. Однако данная скорость воздушного потока
недостаточна для транспортировки измельченной массы
в дефлекторе при большой производительности машины.
Для того, чтобы накопление массы в конце дефлектора
не происходило, необходимо увеличить скорость воздушного потока в конце дефлектора.
Сравнение
полученных
значений
скоростей
воздушного потока в середине и в конце дефлектора
показывает, что они не отличаются друг от друга,
поэтому можно считать, что скорости воздушного
потока в камере измельчения и в конце дефлектора
имеют одинаковые значения.

Значения параметров
Ротор с 72
Ротор с 72
Ротор с 72 молоткам
молотками
молоткам
иис
и с 4-мя
и
двумя
лопатками
лопатами
на роторе
0,1152

0,1446

0,1744

12,13

13,6

14,9

12

13,8

15

Сравнение экспериментальных и теоретических
значений скорости воздушного потока показало, что они
имеют отличную сходимость. Ошибка между этими
значениями составляет всего лишь 1,45%.
4 Испытания экспериментального образца
подборщика-измельчителя кормов
Испытания экспериментального подборщика –
измельчителя, имеющего скорость воздушного потока в
конце дефлектора 15 м/с показали, что при этой скорости
воздушного потока не происходило накопления массы в
конце дефлектора при большой производительности, а
также обеспечивалась транспортировка влажных грубых
кормов по дефлектору. Исходя из этого на
экспериментальном образце подборщика-измельчителя
установлен дефлектор крупного сечения с диаметром
300мм. При этом измерение скорости воздушного потока
проводилось в 13-ти точках поперечного сечения
дефлектора. Среднее значение скорости воздушного

3 Результаты экспериментальных исследований и
проверка достоверности теоретических исследований
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потока было равно 15м/с, т.е. было получено требуемое
значение скорости воздушного потока в конце
дефлектора экспериментального образца подборщикаизмельчителя.
Для определения эффективности повышения
скорости воздушного потока в камере измельчения
проведены лабораторно – полевые, исследовательские
испытания подборщика – измельчителя кормов.
В результате лабораторно-полевых, исследовательских
испытаний
подборщика-измельчителя
получены показатели его производительности
при
заготовке грубых кормов в измельченном виде и сенажа,
а также при подборе сена с прокоса и при измельчении
грубых кормов на стационаре. При подборе грубых
кормов из валка машина имеет производительность
6,0…9,0т/ч, при заготовке сенажа, т.е. при измельчении
влажной люцерны 5,0т/ч, при подборе сена с прокоса ее
производительность была равна 3,22…4,5т/ч, а при
работе на стационаре – 0,94т/ч. Качество измельченных
кормов соответствовала зоотехническим требованиям.
Результаты испытаний показали, что разрабатываемый
подборщик-измельчитель имеет универсальность и его
можно использовать как кормоуборочный комбайн, как
летом так и зимой, т.е. в течение всего года (рисунок 4).

5. Заключение
В результате теоретических исследований получено
аналитическое выражение для определения скорости
воздушного потока в дефлекторе подборщика –
измельчителя кормов. Достоверность полученного
аналитического
выражения
уточнена
экспериментальными исследованиями.
Результаты
экспериментальных
исследований
показали, что оптимальная скорость воздушного потока
в дефлекторе подборщика – измельчителя составляет до
15 м/с, при подборе и измельчении трав влажностью 1820% подборщик-измельчитель имеет производительность 6,0…9,0 т/ч., а также он обеспечивает подбор и
измельчение грубых кормов влажностью 45-55% для
заготовки сенажа. Повышение скорости воздушного
потока в дефлекторе до 15 м/с способствует увеличению
его производительности при подборе и измельчении
трав влажностью 18-20% в 1,5 раза.
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Рисунок 4 – Подбор влажной люцерны с прокоса
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КОНСТРУКЦИЯ НА ЩИПКА ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА ПРИСАДЕНИ И
ВКОРЕНЕНИ ЯБЪЛКОВИ ПОДЛОЖКИ
DESIGN OF PLANTING CLIP FOR GRAFTING APPLES ROOTSTOCKS
Доц. д-р инж. Запрянов З., ас. инж. Запрянова Й.
Аграрен университет – Пловдив, България.
z.zaprjanov@abv.bg ,

i.zaprianova@abv.bg

Abstract: The paper presents the design of planting clip for grafting apples rootstocks. The design of clip provides stable clip and
minimum mechanical damages of grafts.
Keywords: MECHANIZED PLANTING OF GRAFTING ROOTSTOCKS, DESIGN OF PLANTING CLIP.

1. Увод

DЦТ= 8,1 cm
При тази стойност на доверителния интервал по
формула 1 за широчината на щипката се получава:

Важно изискване при засаждането
на присадени и
вкоренени ябълкови подложки е избягването на механичния
контакт между присадения калем и зоната на присаждане с
твърди тела [2,3], което причинява счупване на калема или
неговото разместване спрямо подложката. Това води до
негодност на продукцията. Механичният контакт е възможен
при захващане на присадените подложки от засаждащата
щипка, транспортирането и до ботуша и при контакт на
засадените подложки с щипките.

(2) bЗ.Ч. ≥ 16,2
Изработване на захващащите челюсти с такава
широчина е невързможно. Конструктивно е възможно щипката
да се изработи с размер:
(3) bЗ.Ч. = 9 cm
При този размер на захващащите челюсти няма да е
възможно всички присадени и вкоренени подложки да бъдат
захванати в зоната им на центъра на тежестта.

Избягването на механичния контакт при захващане и
транспортиране на присадената подложка от щипката на
садачния апарат, изисква конструкция на щипката,
позволяваща стабилно захващане на присадения резник извън
зоните на калема и присаждане.

На базата на теоретичните изследвания
[1] е
разработена конструкция на засаждащата щипка, която
отговаря на физико-механичните параметри на присадените и
вкоренени ябълкови подложки и осигурява стабилното им
захващане и транспортиране.

2. Експериментален образец

На
фиг.2
е
изобразена
конструкцията
разработената захващаща щипка. Тя се състои от:

За избягване на механичните повреди на присадените
калеми е необходимо тяхното стабилно захващане от щипката
да се извърши в зоната на центъра им на тежестта, точка О
фиг.1.

на

1. Ограничител.
2. Пружина.
3. Лост с ролка.
4. Стойка.
5. Подвижна челюст.
6. Неподвижна челюст.
Неподвижната челюст – 6 е монтирана неподвижно
кък стойката – 4, а подвижната челюст – 5- шарнирно.
Затварянето на подвижната челюст се осъществявя от
пружината – 2, а отварянето под въздействието на лоста с
ролката – 3. Засаждащата щипка се монтира към садачния диск
чрез отвора Ø 11.
За разлика от другите засаждащи щипки в тази
конструкция захващането на подложките се осъществява не от
гумени щипки, а от еластична пластмасова лента, монтирана
към подвижната и неподвижната част на захващащата щипка.
Стабилността на захващане на присадените и вкоренени
подложки се постига чрез еластичната деформация на
пластмасовата лента при захващане на подложките от една
страна и от друга чрез по-големия ъгъл на обхвата на
подложката от лентата. Този ефект се постига когато
присадената и вкоренена подложка се постави в
пространството между лентите на двете челюсти на щипките и
ограничителя (фиг.2), монтиран към неподвижната челюст на
щипката. Допълнително обтягане на пластмасовата лента, а
оттам и повишаване на стабилността на захващане се постига
чрез разминаване на външния край на подвижната и
неподвижна челюст на захващащата щипка. Това се постига

Фиг. 1. Място на захващане на подложката от щипката
1. Засаждаща щипка; 2. Вкоренен и присаден резник; т. О –
център на тежестта на присадената подложка.

Широчината на захващащите челюсти bЗЧ се определя от
условието центърът на тежестта на присадената и вкоренена
подложка винаги да попада между челюстите за да се изпълни
това изискване е необходимо:
(1) bЗЧ ≥2.DЦТ
където DЦТ e доверителният интервал на разсейването на
координата на центъра не тежестта на подложката.
Стойността
изследвания:

на

DЦТ

е

опредена

от

предварителни

34

3. Литература
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Ограничителят –1 (фиг. 2) е монтиран неподвижно
към неподвижната челюст на засаждащата щипка. Той
осигурява:
еднакво позициониране на присадените и
вкоренени ябълкови подложки спрямо засаждащата щипка, а от
там и равномерност на засаждането.
ограничава захващането на присадените
подложки, като им предпазва калемите от повреждане.
служи за опора на захванатите присадени
подложки от еластичните пластмасови ленти. Пространството
между тях (лентите и ограничителя) е с клиновидна форма,
като по този начин лентите притискат подложките освен една
към друга, а поради „ефекта на клина” и към ограничителя . По
този начин се подобряват захващането и позиционирането на

[2] Запрянов З., С. Табаков, Л. Ангелов, Механизирано
засаждане на присадени и вкоренени ябълкови подложки,
Proceeding of the International conference “Research people and
actual task on multidisciplinary science”, Lozenec Bulgaria,
Volume 2, 2007, p. 76-78
[3] Мандраджиев С., и др., Механизирано засаждане на
зрели резници, Селскостопанска техника, кн. 5, 1987, стр. 5761.

Разработката е финансирана от НИЦ на
Аграрен университет – Пловдив.

Фиг. 1 Конструкция на засаждащата щипка
1. Ограничител; 2. Пружина; 3. Лост с ролка; 4. Стойка; 5.
Подвижна челюст; 6. Неподвижна челюст.

присадената подложка спрямо засаждащата щипка.
Така разработените засаждащи щипки са монтирани на
дисков садачен апарат, който е изпитан и е на работа в
разсадника на фирма „Савел – Агро” – ООД, Пловдив.
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ТЕХНОЛОГИЯ И КОМПЛЕКС МАШИНИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛУКОВИЦИ
TECHNOLOGY AND COMPLECS MACHINES FOR FLOWER BULBS PRODUCTION
Георги Митев
Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Русе, България
Georgi Mitev
“Angel Kanchev” Ruse university, Bulgaria
gmitev@uni-ruse.bg
Abstract:
Производството на луковици от цветни култури е един от най-динамичните сектори в областта на специфичните
системи за земеделско производство. Поради интензивният им характер се наблюдава бърза промяна в условията за
отглеждсане, като тенденцията е те да се променят по-бързо в сравнение с останалите традиционни за българското
земеделие култури. За да се приложи специализирана система за земеделско производство трябва да са налице следните поважни условия: - наличие на висококвалифицирани специализти, запознати със специфичните биологични и физиологични
особености на цветните култури, с технологиите на отглеждане, прибиране, съхранение и ускорено производство на цвят;
- наличие на универсални и тясно специализирани машини и оборудване; - наличие на условия за размножаване и съхранение,
вкл. лабораторна база и закрити производствени площи.
Production of bulbs from flower crops is one of the most dynamic sectors in specific farming systems. Due to their intensive nature, a
rapid change in growing conditions, as they tend to change more quickly than other traditional Bulgarian agricultural crops. To implement
specialized farming systems the following important conditions must be available: - the availability of highly specialized staff, familiar with
specific biological and physiological characteristics of flower crops, with growing technologies, harvesting, storagе and accelerated
production of flowers; - the existence of universal and specialized machines and equipment; - аn environment оф propagation and storage,
incl. laboratory facilities and outdoor production areas.
Key words: specific agricultural production systems, machines, flowerbulb production; basic technological processes, fertilizing, soil
tillage, drilling, harvesting

Първото и най-важно условие за отглеждане на
луковични култури за луковици и рязан цвят е изборът на
почвен тип. Той може да повлияе както върху размера на
отгледаните луковици, така и на начина им на прибиране и
на способностите им да преодоляват критични условия,
каквито са особено ниските температури през зимните
месеци [25, 26].
Второто условие провеждане на всички технологични
процеси, вкл. контрол и борба срещу нападенията от болести
и неприятели I прилагане на
специализирано
сеитбообръщение [4, 33, 34]. В него не трябва да участват
картофите тъй имат общ икономически важен неприятел –
нематодите.
Някои сортовете на зюмбюла и лалето показват найдобър потенциал на растеж и се отглеждат най-добре в
песъчливи почви, докато други предпочитат глинести почви.
Въпреки че има и изключения, то може да се твърди че
повечето от цветните луковични видове предпочитат рН на
почвата между 6-7. Много високи или много ниски
стойности на рН водят до т.н. “погаряне” на корените.
Луковиците трябва да могат лесно да се разпознават и
отделят от почвата. Напоследък типът на използваната почва
има и пазарен ефект, поради прякото и влияние върху
външния вид и украската на туниката. Лалето е най-добрият
пример в това отношение.

Въведение
При проектиране на оборудване и техника за
производство на луковици и цветя трябва да се изхожда от
презумцията, че те са биологични обекти и изискват както
внимателна обработка, без повреди и травмирания, така и
тази обработка да се извърши в точно определен период от
време, което ще доведе до минимални загуби. Луковиците,
клубените и грудките от почти всички видове и сортове
изискват добре дренирана и аерирана почва [2]. Изборът на
подходяща почва се явява най-критичният показател в
технологията за отглеждане [1]. По-вечето от цветните
видове изискват да се поддържа постоянна влажност на
почвата през целия производствен сезон, но те не могат да се
отглеждат успешно при лошо дренирани и аерирани почви.
Това води до нападение от редица заболявания като найсериозно е нападението от Pythium [16, 19, 31]. Прибирането,
сортирането и съхранението са също важни процеси,
изискващи сериозно внимание.

Основни технологични
механизирането им

процеси

и

Години
1
2
3
4

I
Зимни житни
Луковични цветя
Зеленчукови култури
Окопни култури

средства

за

Таблица 1.Схема на сеитбооборота по години
Обработваема площ (полета)
II
III
IV
Луковични цветя
Зеленчукови култури
Окопни култури
Зеленчукови култури
Окопни култури
Зимни житни
Окопни култури
Зимни житни
Луковични цветя
Зимни житни
Луковични цветя
Зеленчукови култури
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Местото
на
цветните
луковични
култури
в
сеитбообръщението определя до голяма степен и подбора на
системата от машини за обработка на почвата. [3, 5, 6].
Известно е, че най-добри предшественици на луковичните
култури са есенниците – пшеница и ечемик. Основните им
предимства са, че се прибират рано и оставят обработваемата
площ чиста от плевели и растителни остатъци. С най-голям
ефект се използват три и четириполните сеитбобръщения,
като площите се редуват със зърнени и зеленчукови култури.
(Таблица 1).
Изхождайки от предпоставките за екологосъобразно
производство са насочени и следните препоръки, а именно:
•
•
•

повърхност, като профилът на браздите и лехата е по схемата
40 х 160 х 40 cm или 40 х 120 х 40 cm, (фигура 1а).
Агрегатирането на лехообразувателя се извършва с
трактори от клас 1.4 и 2.0 t при регулируемо междуколесно
разстояние. Критериите за оценка на лехообразуването при
производството на луковични цветя са твърде специфични и
трудно могат да бъдат постигнати с известните машини,
използвани в зеленчукопроизводството.
Поради наложилите се традиции в производството на
цветя в Холандия и последвалото монокултурно отглеждане
с неговите отрицателни страни се налага прилагане на една
специфична операция - подмяна на горния почвен слой с
този, който се намира под него, [17]. Това е възможно, тъй
като почвите са песъчливи и леки и съставът им до 0.5 м е
еднакъв. В миналото това се е извършвало чрез натрупване
на почвата във вид на тирове а срещу него на около 5 м.
разстояние се натрупва долният почвен слой, като след това
те се разстилат. Сега тази тежка и изключително трудоемка
операция се извършва механизирано. За условията на Р
България, това не се налага, поради извършващото се
сеитбообръщение и наличие на достатъчно незамърсени с
пестициди почви.

При редуване на културите – за райони и ферми с
интензивни зеленчукови култури, цветни култури могат
да се отглеждат всяка година след моркови и лук;
За райони и ферми със слабо развити зеленчукови
култури – могат да се отглеждат 2 последователни
години цветни култури, моркови, фуражни треви и др.;
За райони и ферми със зеленчукови и зърнени култури,
пшеница (ечемик), моркови, фуражни треви или друга
зърнена култура (соя, царевица), лале.

1. Основно торене
Основното торене е с минерални торове. Въпреки някои
твърдения, цветните култури не понасят добре торенето с
органични торове. То се прилага само на
силно песъчливи почви с цел повишаване съдържанието на
органично вещество [12]. От изкуствените се предпочитат
калиевите и фосфорните в дози от 15 до 25 kg/dka.
Желателно е те да са гранулирани. То може да се извърши с
наличните торовнасящи машини. Освен тези торовнасящи
машини, които не са прецизни в равномерността на
разпръскване върху повърхността на почвата, което е
предопределено от принципа им на работа, то в
цветопроизводството трябва да намерят приложение
торосеялки, работещи на пневматичен принцип с отклонение
от зададената норма до 10% и разномерност на разпръскване
– не по-малка от 92-94%.
2.

а)

Основна обработка на почвата
б)

Първата технологична операция от процеса основна
обработка на почвата е подметката на стърнището. Извършва
се с масово разпространените лющилници и дискови брани
БД-10 и БДТ-7, агрегатирани с трактори от клас 2 и 3 t. При
маломерни площи се използва и дискова брана БДТП-2.0.
Основната обработка се извършва в периода 20 юни – 15
август при предшественик житни култури или най-късно до
15 септември при други предшественици с плугове ПП 4 х
40, ПН – 3 х 35 на дълбочина до 0.35 m. Тъй като за
условията на РБългария цветните култури трябва да се
отглеждат на поливни площи, то за предпочитане е
дълбоката оран да се извършва с обръщателни плугове за
получаване на изорано поле без гребени и разори [8].

Фигура 1. Използвани начини
луковиците: а – лехова; б – редова

за

засаждане

на

Уплътняването на почвата е проблем, който влияе
отрицателно върху растежа и развитието на растенията и
използването на продълбочители е наложително.
3.

Садене

Време, дълбочина и гъстота на засаждане. Тъй като
луковиците имат различна устойчивост на влиянието на
климатичните фактори, то точното време на засаждане
варира в широк диапазон в зависимост от вида и сорта.
Някои от тях се засаждат през есента, докато други - през
пролетта [7, 9]. Гъстотата им също е променлива величина и
зависи от размера на луковиците, поредния номер на
годината в която се отглеждат и от системата на засаждане –
на лехи или на редове. Точното определяне на нормата на
засаждане трябва да стане за всеки вид и сорт в зависимост
от горепосочените обстоятелства. Специализирани машини
за садене, (фиг 2.).
Като технологична опрерация, засаждането на
луковиците в полски условия трябва да се извършва в
периода от 20 септември до 15 октомври за 3-4 работни дни.
В зависимост от вида и сорта, тази операция може да се
приложи и в началото на м. ноември, ако се изискват пониски температури при засаждането. Известни са немалко
приспособления към машините за садене.

2.1. Лехообразуване
Лехообразуването е специфичен проблем при отглеждане на
луковичните растения. Сходството с промишленото
зеленчукопроизводство се основава на факта, че и в двете
направления е заложен леховият начин на отглеждане на
културите. Стандартната ширина на лехите е 1.5 и 2.0 m,
[13]. Последният размер се основава на изискването за попълноценно използване на земята, но за целта е наложително
да се използва специален лехообразувател. Системата
машини, внедрена в РБългария за лехообразуване се състои
от три машини – браздооформител, машина за профилиране
на лехите и лехообразувател . Основните работни органи са
четири браздача и три ротационни фрези.
При оформянето на лехите за засаждане на луковиците,
за предпочитане е единичното оформяне на леховата
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(март, април, май), поддържане на равномерна температура и
предпазване от развитие на плевели.
4. Растителна защита
Както при всички останали култури, така и при цветните
се използват хербициди за контрол на плевелите. Точното им
приложение зависи от правилата за приложение и е различно
за отделните страни [18].
Ако в площите се открият унищожителни за цветните
култури плевели (като коренични, троскот и балур, то такива
площи не трябва да се използват, или плевелите трябва да се
унищожат с познати методи, преди луковиците да се засадят.
Продължителността на отглеждане на луковичните растения
в полеви условия определя и системата за борба с плевелите.
За условията на РБългария, тя няма да има особено значение
по време на вегетацията на лалето, тъй като до момента на
изваждането плевелите са в началния си период на развитие.
Съществен елемент в това отношение играе и мулчирането
със слама, което може да забави развитието им.
Някои видове луковици престояват в почвата повече от
една година Почвата, която се използва в оранжериите се
стерилизира за да се контролират не само плевелите но и
болестите и неприятелите.
Цветните луковици се нападат от голям брой болести и
неприятели. За целта, както при борбата с плевелите се
използват одобрени за всяка страна фунгициди и
инсектициди [29,30].
Първото и важно условие, което трябва да се спазва е
честоповтарящата се инспекция на полето и внимателен
оглед на растенията, като тези които са инфектирани трябва
незабавно да се изваждат. Всички действия, които водят до
механични повреди и могат да послужат като гостоприемник
за зараза трябва да се избягват.

Фиг. 2. Схема на машина за редово засаждане на луковици
1 - основна рама; 2 – бункер; 3 - шибър;4 – механизъм за
регулиране дълбочината на засаждане; 5 – дискови
загърлячи; 6 – допълнителна рама; 7 – садачен апарат с
дозиращи вибратори; 8 – браздачи; 9 – опорно-задвижващи
колела; 10 – механизъм за задвижване на садачния апарат.

Фиг. 3 Машина за садене на луковици МСЛ – 15/18
а – общ вид: 1- рама; 2 – полуавтоматична триточкова
система; 3 – опорни задвижващи колела; 4 – бункер за
луковиците; 5 – дискови бъркалки; 6 – отвори в дъното на
бункера; 7 – шибър; 8 – четиристепенен зъбно-верижен
механизъм; 9 – наклонено дъно; 10 – захранващо корито; 11
– садачни апарати; 12 – въртящи се четки; 13 – подпори; 14
– работна площадка за работника; 15 – лукопроводи; 16 –
ботуши; 17 – пружинно-лостов механизъм за регулиране на
ботушите; 18 – следообразуватели, б – садачен апарат на
машина МСЛ-15/18: 1 – диск; 2 – предпазител към бункера;
3 – направляващ улей.

5. Напояване
За да бъдат в състояние да развият коренова система и да
извлекат необходимите им количества хранителните
вещества и вода от почвата, луковиците трябва да се намират
в оптимална за развитието си почвена влажност. Влажността
на почвата е един от основните фактори, от които зависи и
добива. За тази цел са необходими напоителни системи за
оранжерийното производство, а в полски условия, където
валежите не са достатъчни за да задоволят нуждите на
растенията се налага да се изградят напоителни полета.
Начините на напояване са различни за отделните страни и
региони – чрез дъждуване, гравитачно, капково, подпочвено
[10]. Използването на един или друг вид напояване трябва да
се определи след обстойно проучване на нуждите на
растенията от вода през отделните периоди и начина на
доставянето и. Последното е от значение за предпазване от
развитие на гъбни болести. Разработването на поливни
графици и норми за поливане трябва да става на базата на
събрана метеорологична информация и пресмятане на
евапотранспирацията за определен период от време. Тъй
като луковиците са разположени в горния почвен слой,
където влажността на почвата се променя в широки граници
в зависимост от температурата на въздуха и скоростта на
вятъра, то нуждите на растенията от вода трабва да се
определят за всеки отделен ден и поливните графици да се
построяват на базата на тези данни и при ежедневно
отчитане на влажността на почвата.
В редица страни се използва предимно подпочвено
напояване, тъй като е възможно да се повиши нивото на
подпочвената вода по изкуствен начин или да се изпомпи
излишната. Гравитачното напояване по редове почти не се
използва при отглеждане на луковични цветя.

На фиг. 3. (а,б) е показана машина за садене на луковици,
работеща на леховия принцип.Със садачната машина могат
да се садят луковици и клубенолуковици на цветя, апражик,
чесън, жълъд и други, които са почистени от странични
примеси и разделени на групи, съгласно изискванията на
БДС. Агрегатира се с трактор от клас 0.9 и 1.4 t. Машината е
трисекционна, но при необходимост може да се преустрои и
на една секция.
Садачните апарати са изработени от пластмасови
дискове с алвиоли за изсяване на луковиците,
удовлетворяващи следните размери: от 9 до 15 mm; от 15 до
22 mm и от 22 до 35 mm.
Съществен елемент в технологията за производство на
луковици (и нов за условията на РБългария) е поставянето на
мулчиращ слой върху повърхността на почвата след
засаждане. При засаждане на площи, където се очакват
ниски температури и замръзвания, площите се покриват със
слама след засаждането. В Холандия, площите засадени с
луковици от зюмбюл се покриват със слама. Тази
технологична операция трябва да се прилага и в условията на
РБългария. Има разработени конструкции машини за тази
цел, но при добре наситнена слама може успешно да се
използва варианта, при който тя се разхвърля с ремарке за
оборски тор. За райони със силно изразена ветрова ерозия, се
налага допълнителна обработка чрез преминаване по
повърхността на полето с машини с притъпени дискови
работни органи с цел вкарване на една част от сламата в
почвата (около 30 %), която да се задържи там и да не се
изнася от силния вятър. Тази операция би изиграла много
голяма роля за условията на РБългария от гледна точка на
запазване на влагата в почвата през пролетните месеци
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5.1. Техника за напояване
а също така прилагането му е свързано с използването на
Използването на браздовата технология за промишлено
определена техника. Предимствата, които притежава
производство на луковици предопределя и начините за
дъждуването в сравнение с повърхностния начин на
напояване, а именно:
напояване са: - дава възможност за висока степен на
напояване по гравитачен път с неговите разновидности
механизация и автоматизация; - възможност за осигуряване
по бразди;
на поливна норма в широки граници (от 360 до 600 mm/ha) и
напояване
от
стационарни
и
полустационарни
то приложена с висока точност; - интензитетът на дъжда
напоителни полета и необходимата за тази цел техника;
може да бъде с ниски стойности и по такъв начин могат да се
напояване от открита канална мрежа с мобилна техника
напояват площи със сложен релеф и наклони по-големи от 3
(трактори, помпени представки, тръбопроводи), използвани
градуса; - почти не се разрушава структурата на почвата и не
за напояване и на други култури.
се създават пречки за работата на селскостопанските
Гравитачният начин на напояване е известен още от
машини; - подобрява се микроклимата и се активизира
дълбока древност. Той все още се прилага за масови полски
процеса на асимилация; - има възможност за съчетаване на
култури и при липса на друга възможност, но при
технологичните операции напояване и торене, борба срещу
производство на луковици от цветни култури и цветя е
болестите и ниските температури.
недопустим.
Недостатъците при дъждуването са следните: Недостатъците при този начин на напояване са: осъществяването на процеса изисква по-големи капитални
неравномерно разпределение на водата по повърхността на
вложения – материалоемкост и енергоемкост; - качеството на
напояваната площ. При наклон на полето водата бързо
напояването чрез дъждуване силно се отклонява от
преминава по браздите и там почвата остава недостатъчно
изискванията и значително се влошава при големи скорости
напоена; - няма обективен способ за отчитане на поливната
на вятъра.
норма; - невъзможност при пролетни засушавания да се
Лехобраздвата технология, като вариант за приложение
извърши поливане за поникване, а то много често се налага; при маломерни площи е предопределила позиционно
увеличена податливост на почвата към ерозионните процеси
работещи двустранни дъждовални апарати от типа “Сила –
и загуба на площ за направа на бразди; - ниска
30 Д” и “Сила – 40Д”. Дори при прилагане на различни
производителност и тежък физически труд.
схеми на разположение, което е силно ограничено от
От различните начини за снабдяване на културните
използвания напор (от 0.20 до 0.35 Mpa), неравномерността
растения с вода и особено цветните при открити площи
на интензитета на дъжда си остава, което влияе върху
дъждуването е един от най-прогресивните [11, 14, 15] .
съотношението на основните им размери. (Таблица 2.)
Прогресивен е затова, че при него се изразходва значително
по-малко количество вода, за да се получи определен ефект,
Таблица 2. Съотношение между основните размери на луковици от лалета, отглеждани при поливни условия при неравномерност
на поливането ± 5% и ± 25% и машинно засаждане на лехи
No:
Сорт
D1 ср. max.
D2 ср. max.
H ср.
Pср.
± 5%
± 5%
± 25%
± 5%
± 25%
± 5%
± 25%
± 25%
1
Апелдорн
33.42
31.62
26.21
21.40
34.17
31.25
101.15
98.20
2
Ред Матадор
36.73
32.40
30.38
26.72
36.40
32.60
108.11
103.40
3
Парад
34.36
31.82
29.62
25.80
32.77
30.82
103.26
97.20
4
Лондон
32.20
28.20
25.87
23.10
29.82
26.30
99.83
94.21
5
Оксфорд
38.22
33.95
33.47
30.09
35.88
31.45
112.25
106.35
6
Голден Апелдорн
34.10
31.66
28.18
25.76
32.60
30.60
102.95
98.35
7
Бюти Апелдорн
33.93
30.28
27.91
24.50
34.10
31.20
100.84
96.74
8
Албино
32.84
29.10
26.45
24.80
35.62
32.25
98.41
95.67
9
Маурен
35.80
32.71
29.70
25.65
37.53
34.30
110.20
105.26
Към поливната техника се предявяват следните
изисквания: - във връзка с универсализирането на машините
е желателно те да са в състояние да напояват всички видове
земеделски култури, в.т.ч. високостеблени, разположени на
участъци с определена конфигурация и размери, наклон на
терена до 3 градуса, както и да осигуряват нормална работа
при скорост на вятъра до 2 m/s; - водата, постъпваща от
водоизточника, да е годна за напояване; - водата да се взема
от открити водоизточници с мотор-помпени агрегати или от
хидрантите на напорен тръбопровод; - разпределението
върху напоявания участък да се извършва във вид на дъжд
или по друг начин в близост до кореновата система на
отглежданите култури; - равномерно разпределение на
дъжда; - отклонение от средния слой вода на полетия
участък до 20%, като при цветните култури тя да е до 5%; средна големина на капките – не повече от 1,5 mm; - средна
изтензивност на дъжда – не повече от 0.3 mm/min; - като
енергетично средство да се използва трактор или самоходна
установка, използваща двигател с вътрешно горене или
силата на напора на водата като енергетично средство; енергетичното средство да осигурява възможност за
позиционно поливане в кръг, секторно или лентово.
Обхванатата площ да съответства на общите изисквания в
зависимост от използваните дъждовални апарати; - да
осигурява използване на експлоатационните коефициенти в

съответствие с международните изисквания.
Направените
изследвания
показват,
че
при
гореописаните технологии и начини за напояване,
поддържаната влажност в 20-сантиметровия почвен слой по
дължина на радиуса на поливане е неравномерна и
недостатъчна за нормално развитие на цветните култури.
Поради тази причина се използват машини, поливащи в
движение. Това оборудване е широко използвано при
производството на зеленчуци, тъй като се налага пълно
освобождаване на площите след прибирането на културите с
цел следваща почвообработка [22, 23].
Към машините с навиващ се тръбопровод спадат
лентовите дъждовални машини ИДЛ-50Н, ИДЛ-60Н, ИДЛ100М. Те се отнасят към групата дъждовални машини,
поливащи в движение и захранвани от открита канална
мрежа с мотор-помпен агрегат или от полустационарно
напоително поле.
Характерно за тях е:
висока степен на механизиране на процеса; - участие на
малък брой работници; - висока степен на неравномерност
при използване на далекоструйни и средноструйни
дъждовални апарати.
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При механизирането на този процес се срещат редица
трудности, някои от тях трудно преодолими като:
отделяне на голямо количество почва, а в подкопаемия
почвен слой луковиците представляват 1-2%;
процесът на сепарация се усложнява често и от
неблагоприятните физико-механични характеристики на
почвата (каменистост, влажност, пластичност, лепливост);
тези характеристики се променят рязко в различните
периоди от време, основната от които е влажността на
почвата. При липса на подходяша поливна техника за
получаване на оптимални стойности на влажността 2-3 дни
преди провеждане на този процес, тя се променя в границите
от 35 - 75%;
луковиците са чувствителни към механични въздействия,
не са еднакви по размери, не са здраво прикрепени една към
друга и нямат все още добре оформен защитен слой (туника),
който да ги предпазва от наранявания.
Поради тези особености в РБългария все още няма
произведени специализирани машини за изваждането им. За
целта се използват подкопаващo-изваждащи машини, найчесто употребявани в зеленчукопроизводството, като плугобръщач, подкопаващи скоби, специално приспособени
машини за изваждане на картофи и други начини.
Прилагането на обръщателен плуг е възможно и
допустимо само ако бъдат съобразени някои особености,
като географско разположение, тип на почвите (песъчливи и
рохкави), влажност (21-25% от ППВ), както и приложена
браздова технология. При неспазване на тези условия
последствията са ясни и по-нататъшното събиране на
луковиците трябва да се извършва ръчно. Като заключение,
обръщателният плуг не е за предпочитане.
Подкопаваща скоба. Представлява машина от навесен
тип и се агрегатира към трактори от клас 1.4 t. Особеност
при нея е, че тя може да подкопава едновременно няколко
реда, най-често оформени в леха. Принципът на работа е
показан на фигура 4.9. Тя има активен работен орган 2, който
допълнително раздробява почвата и улеснява изваждането на
групата луковици, държащи се към майчината и цветоноса.
Този вид “полуизваждане” се прилага в райони с топъл
климат, където луковиците се изваждат по-рано и връзката
им с цветоносното стебло и майчината луковица не е
физически прекъсната.

6. Прибиране
Точното време на изваждане и прибиране на луковиците
се контролира чрез няколко фактора. В някои случаи
луковиците трябва да достигнат определен етап на зрялост,
размер на цветните пъпки и максимален брой на листата.
Това важи за Hyppeastrum, Lilium и Tulipa. Ако се приберат
по-рано от оптималната им зрялост, то те няма да могат да
реагират на обработките за активизиране на цъфтежа.
Студовете също могат да диктуват кога да се прибират
луковиците и далиата (Dahlias) е пример в това отношение.
При други видове трябва да се изчака докато листата
напълно изсъхнат [24, 27].
Има и видове, които трябва да се прибират тогава, когато
температурите спаднат до такива стойности, че е възможно
да се предизвика нов вегетативен растеж. Пример за такъв
случай е гладиолата (Gladiolus). Определяне на оптималния
агротехнически срок за прибиране с цел получаване на найдобри резултати при следващите операции и цъфтежа е една
от важните задачи на агротехниката.
Прибирането на луковиците от полето е най-трудоемката
и немеханизирана операция за условията на РБългария.
Правени са редица опити за механизиране на този процес, но
получените резултати са твърде скромни, въпреки че
изваждането им е основен етап от производството.
Затрудненията идват от големите почвени различия в нашата
страна и специфичните изисквания предявявани към този
вид машини.
Изваждането започва от най-рано зреещите във
физиологично отношение сортове и от най-дребните
луковици, които завършват първи своя вегетационен период.
Те са готови за изваждане едва тогава, когато започнат да
променят цвета си от светлокафяв в кафяв. В тази фаза,
долната част на листната дръжка и цветоносното стебло са
все още въззелени и групата дъщерни луковици, произлезли
от една майчина се държат здраво помежду си. Поради тази
причина събирането им е сравнително лесно. Изпусне ли се
този момент, луковиците се отделят от цветоносната стрела
и съществува реална възможност една част от тях да останат
в почвата.
От направените общи разходи за ръчен труд около 80%
са за изваждане и прибиране.

Фигура 4. Принципна схема на подкопаваща скоба за изваждане на луковици: 1-подкопаващ нож; 2-вибрираща решетка
По този начин луковиците са повдигнати, нарушена е
монолитността на почвения слой, но те са все още в почвата.
По този начин се препазват от излагане на пряка слънчева
светлина и бързото им изсушаване преди разделяне.
Картофовадачка тип “Simon” и “Agrolux”. Представлява
сравнително добро техническо решение, използвано за
изваждане на луковици. В нормално положение, машината
не е годна за използване. Наложително е да се извършат
някои преустройства, свързани с намаляване на разстоянието
между пръчките на транспортьора. Могат да се изваждат
едновременно два реда при междуредово разстояние 0.7 m

или леха с ширина 1.2 m. Подкопаният и повдигнат почвен
слой, заедно с луковиците попада на пръчковидния
транспортьор, който извършва постъпателно и колебателно
движение.
Използването на картофовадачката “КТН-2.5”, “КВМ2М” и луковадачката “ЛКГ-1.4” за изваждане на луковици от
лалета показва следните резултати: - не отговарят на
необходимите агротехнически изисквания по отношение на
изваждане и прибиране, тъй като отделилите се малки
луковици остават в почвата; - част от отделените луковици
се засипват отново с почва; - не се отделя листната маса; -
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значително повреждане на луковиците, изразяващо се в
срязване и травмиране; - допълнително използване на
работна ръка за полагане в касети и транспортиране.

почви. В същото време, интересите на производителите
налагат търсене на алтернативни решения за такива условия,
с цел включване на цветни луковични култури в
сеитбооборота и повишаване на доходите. Такъв
технологичен вариант и прилагане на две специализирани
машини е разработен от SCHLESWING HOLSTEIN –
GERMANY. Същността на технологията се състои в
засаждане и изваждане на луковиците посредством мрежи.
Използваният редови способ с междуредово разстояние 0.74
m и ширина на мрежестите ленти 0.25 m –горната и 0.4 m –
долната. (фиг 5 и фиг. 6.).

7. Приложение на специализирани машини за засаждане
и изваждане на луковици
При прилагане на различни технологии на отглеждане
(редова или лехова), важно значение има типа на почвата.
При песъчливи и глинесто-песъчливи почви се правят помалко разходи за садене и прибиране, отколкото при тежките

Фигура 5. Схема на специализирана машина за засаждане на луковици в мрежи:
1-почвен слой; 2-подкопаващи дискове; 3-транспортьор; 4-транспортьор за подаване на луковиците; 5-бункер; 6 и 7 – барабани с
навита горна и долна мрежа; 8-загърлящи дискове.
За целта е преустроена обикновена садачна машина
(фиг.5), към която са монтирани два барабана (6 и 7) за
поставяне на мрежеста лента и притискащи транспортьори.
В началото на всеки два реда лентите се подават
посредством транспортьорите 3, като се притискат с почва,
след което започва процеса садене. Постъпилите луковици 5
остават между лентите, които се заравят от загърлящите

дискове 2 на дълбочина 0.15 m.
При изваждане се налага използване на допълнителна
машина, която има опреостена конструкция, като отрязва
стеблата на растенията на височина 0.10-0.20 m над
повърхността на почвата. (фиг.6).

Фигура 6. Схема на специализирана машина за изваждане на луковици:
1-разрязващи дискове; 2-почистващи четки; 3-барабан за навиване на горната мрежа; 4- барабан за навиване на долната
мрежа; 5-долна мрежа заедно с извадените луковици.
Желателно е дори отрязването да става 1-2 cm под
повърхността на почвата, което улеснява изваждането и
отделянето на луковиците от мрежите. Преди започване на
изваждането на всеки ред се изваждат ръчно около 5-6 m за
да се освободят горната и долна част на мрежите. Те се
закрепят към навиващите се барабани 3 и 4. Към машината
са монтирани и се задвижват от ВОМ на трактора разрязващ
диск 1 и четки 2 за почистване на горната мрежа и
транспортьор 5 за събиране на луковиците.
Предимства: Пълно и без загуби прибиране на
луковиците от всички видове почви и при всякакви условия.
Недостатъци: Използване на скъпоструващи специални
палстмасови мрежи. Желателно е дължината им да не е поголяма от 200 м. Подобен комплект машини не е използван
досега в РБългария.

8. Машини за отстраняване на цвета, за изваждане и
обработка с гореща вода
Тази група специализирани машини може да се раздели в
няколко типа. Причината за конструирането и използването
им са специфичните изисквания на луковичните цветни
видове. Много от видовете и техните сортови представители
изискват инспекция на полето преди луковиците им да бъдат
извадени. В редица случаи се отбелязват примеси от други
сортове или се намират заболели растения. Такива трябва да
се маркират и извадят незабавно.
Освен това, като особеност на развитието си, някои
видове, като този на лалето изискват да се отстрани цвета от
цветоносното стебло няколко дни след пълния цъфтеж.
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Целта е да се отклонят хранителните вещества към групата
на майчината луковица и да се получи нарастване на
дъщерните луковици. В миналото това се е правело ръчно,
както и в настоящем, но на малки площи. Конструирани са
специални машини, които отстраняват цвета едновременно
на цялата леха. При приложението на тази операция трябва
да се направи внимателна инспекция за наличие на вирусно
инфектирани растения, които трябва да се отстранят. В
противен случай съществува потенциална опаност от
пренасяне на инфекцията към здравите растения
посредством работните органи на тази машина.
Към специализираните машини могат са се причислят и
тези, предназначени за изваждане на луковиците, които
работят с активни работни органи включително при
почистване и подкопаване, раздробяване на почвата,
пресяване и събиране в подходящи контейнери. В редица
случаи същите се използват и за изсушаването им [20, 21,
28].
Машините за обработка с гореща вода се използват за
контрол върху болестите и неприятелите. Те трябва да са
оборудвани с прецизна система за циркулация и контрол на
температурата в определени граници.

13. Отраслова нормала: “Машини селскостопански и
горскостопански. Машини и инсталации дъждовални.
Методи за изпитване. УДК 631.347.4.001.4/ОН 187446382.
14. Петров, П., М. Харковски и др., 1986. Справочник по
дъждовална техника, Второ преработено и допълнено
издание, София, Земиздат.
15. ASAE. Standard S 330.L (ASAE 1985), Procedure for
sprincler disteribution testign for research purpose.
Agricultural Engineering Yarbook, pp. 462-464.
16. Agrios, G.N., 1988. Plant Pathology. Academic Press
Incorporated, San Diego/New
York/Berkeley/Boston/London/Sydney/Tokio/Toronto, 803
pp.
17. Alderson, P.G., 1987. Seed Technology Aspects of Flower
Seed Germination. Acta Horticulturae, 202: 35-47.
18. Baker, K.F. and Roistacher, C.N., 1957. Heat treatment of
soil. In: K.F. Baker (Editor). The U.C. system for producing
healthy container-grown plants, Agricultural Experimental
Station Manual 23, University of California, Berkeley, pp.
123-137.
19. Benshop, M., 1980. Growth and development of tulip
“Apeldorn” from planting until emergence. Acta
Horticulturae, 109: 189-196.
20. Boonekamp, P.M., Beijersbergen, J.C.M. and Franssen,
J.M., 1990. The developemnt of flowering analysis for coldtreated tulip bulbs. Acta Horticulturae, 266: 177-181.
21. Chen, P., Sun, Z., 1991. A review of Non-destructive
Methods for Quality Evaluation and Sorting of Agricultural
Products, J. Agr. Eng. Res., 49, 85-98.
22. Clemens, A. J., 1991. Irrigation Uniformity Relationships
for Irrigation Systems Management. Journal of Irrigation
and Drainage Engineering, Vol. 117, N5, sept/oct.
23. Dabrowski, J., 1971. Influence of soil moistures on the yield
of tulip bulbs. Acta agronomy, 24: 171-204.
24. Darvincler, A., Yield responses of winter wheat to plant
removal and wheeling. Netherland Journal of Agricultural
Science, 32: 293-300.
25. Debrach, S., 1989. Data aggregation and farm risk analysis,
Agricultural Systems, 31, 239-245.
26. De Vroomen, G. O. N., N. S. P. de Groot, 1991. Bulb
growing on sandy soils in the Netherlands without climatic
soil disindectans, Acta Horticulturae, 295: 47-51.
27. De Hertogh, A.A., 1990a. Basic criteria for selecting flower
bulbs for North American markets. North Carolina State
University, Horticultural Report Series, Nimber 85, 45 pp.
28. Dekker, J., 1986a. Fungicide Resistance: How does it arice
and what can we do about it? Acta Horticulturae, 177: 3550.
29. De Jong, K. Y., F. Th. De Greef, A. J., Dop, 1990. Year
round culture of tulips. Acta Horticulturae, 266: 109-113.
30. De Munk, W.J., and De Rooy, M. 1971. The influence of
ethylene on development of 5oC precooled “Apeldorn”
tulips during forcing, HortScience, 6: 40-41.
31. Denchev, R. G., Chr. A. Bachev, 1991. Economic Problems
of the Innovation in Greenhouse Flower Production in
BULGARIA, Acta Horticulturae, 295: 67-70.
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Изводи:

1.

2.

3.

За условията на РБългария луковици от цветни
култури могат да се отглеждат в карбонатни
черноземи и излужено-карбонатни черноземи.
В момента в РБългария няма организирано
производството на луковици от цветни култури и
съществува открита пазарна ниша.
Липсва изграден технологичен комплекс от машини,
който да задоволи този вид производство.
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ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ РАБОТНИЯ ОБЕМ
НА ЗЪБНИ ПОМПИ С ВЪНШНО ЗАЦЕПВАНЕ
Проф. д-р Генчо Попов, Маг. инж. Уйсам Мхана, Проф. д-р Огнян Алипиев, Маг. инж. Ивайло Николаев

DETERMINING VOLUMETRIC DISPLACEMENT
OF EXTERNAL GEAR PUMPS
Prof. M.Sc. Popov Gencho. PhD, M.Sc. Mhana Wisam, Prof. M. Sc. Alipiev Ognian PhD, M.Sc. Ivaylo Nikolaev
Agrarian and Industrial Faculty – University of Ruse “Angel Kanchev”
Резюме: в настоящата работа са представени редица методи за пресмятане на работния обем и теоретичния дебит на
зъбни помпи с външно еволвентно зацепване. Разгледани са зависимостите, предложени от различни автори за определяне на
тези показатели, като е извършено сравнително изследване на точността при определяне на работния обем за конкретна зъбна
хидравлична машина, за която опитно са дешифрирани геометричните параметри. Резултатите показват значително
отклонение от дадената заводска стойност на работния обем, като в някои случаи това отклонение надвишава 25%.
Keywords: ЗЪБНА ПОМПА, РАБОТЕН ОБЕМ, ТЕОРЕТИЧЕН ДЕБИТ.
означения на отделните величини.

1. Въведение:

Т а б л и ц а 1. Основни означения и термини в работата:
Означение
Наименование
QТ
теоретичен дебит на зъбната помпа
q
Работен обем на помпата
честота (ъглова скорост )на въртене на вала
n (ω)
на помпата
Междуосово разстояние
aW

Основен параметър на обемните хидравлични машини е
работният обем q . Той зависи от геометричните размери на
машината, като принципно се пресмята по следната
обобщена формула:
q = VK . z . k ,
където VK е обемът на една работна камера, z - броят на
работните камери, k - кратността на изменение на обема на
камерите за едно завъртане на вала на машината.
Работният обем за различните обемни машини,
включително и за зъбните, се определя чрез пресмятане по
зависимости, получени на основата на геометрични решения
за обема на работните камери и често се нарича геометричен
обем на машината.
Мощността на помпата е основна величина, която
характеризира големината на преобразуваната от машината
енергия. Налягането в даден момент на развитие на
техниката е стандартна величина, което определя дебитът на
помпата като една от основните технически характеристики.
Добре е известно, че теоретичният дебит Q T е
правопропорционален на работния обем и честотата на
въртене на вала на машината n :
QT = q n .
Изследвано е влиянието на различни фактори върху
дебита на зъбните помпи [7], но изходна величина е
работният обем на машината. В литературата се използват
различни методи (подходи) при определяне на работния
обем на зъбните хидравлични машини – геометричен и
енергетичен. Всички те са свързани с определяне лицето на
напречното сечение на междузъбието във функция на ъгъла
на завъртане на задвижващия вал. За тази цел се използва
теорията на евовентното зъбно зацепване [5,14].
За определяне на теоретичния дебит на зъбните помпи в
литературата има много формули, които се различават както
по своята структура, така и по своята точност [4], без да се
дават конкретни указания.
Целта на настоящата работа е да се представят
различните методи и зависимости за пресмятане на работния
обем на зъбни помпи с еволвентни зъбни колела и да се
изследва точността на получаваните по тях стойности.

d W (rW )
d b (rb )

d a (ra )

d f (rf ) d f

диаметър (радиус) на началната окръжност
диаметър (радиус) на основната окръжност
диаметър (радиус) на върховата окръжност
диаметър (радиус) на петоватаU окръжност

b
m
z
ha

ширина на зъбния венец
модул
брой зъби
височина на зъба

x
ε
α
αW

коефициент на коригиране
коефициент на припокриване
ъгъл на изходния контур
ъгъл на зацепване

i
ω
θ
l

lo = ab / 2
L=AB/2

предавателно отношение на зъбната
предавка
ъглова скорост на въртене на колелото
ъгъл на завъртане на вала
дължина на отсечката от полюса на
зацепване до произволна точка върху
работната линията на зацепване.
дължина на линията от полюса на
зацепване до първата точка на зацепване
дължина на линията на зацепване

При едни от първите изследвания върху определяне на
теоретичния дебит на зъбни помпи работният обем е
определян чрез лицата на напречните сечения на зъбите и
междузъбията. Използвани са формулите (на Меншиков),
дадени в литература [10]:
QT = 2 A T z b n ,
Q T = 2 AS z b n ,

2. Зависимости за пресмятане на работния
обем на зъбни хидравлични машини

където A T и AS са съответно площта на напречните
сечения на зъба и междузъбието на зъбните колела.
Една от най популярните приближени формули за
работния обем и теоретичния дебит на зъбните помпи с

В таблица 1 е даден списък с използваните в работата
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външно зацепване, която е удобна за предварителни и
проверочни изчисления, е получена при предпоставката; че
обемът на зъба е равен на обема на междузъбието. Тогава
обемът течност; който зъбната помпа може теоретично да
подаде за едно завъртване на колелата, е равен на сумата от
обемите на междузъбията на двете колела, при отчитане
обема следствие на радиалните хлабини между радиусите на
върховата окръжност на едното колело и на петовата
окръжност на другото. Обемът на течността в този обем не
се отчита, защото при въртене на колелата той всъщност не
се изменя и представлява един вреден (мъртъв) обем, който
непрекъснато се върти при работа на помпата.
Като се има пред вид изложеното, за средния теоретичен
дебит на зъбна помпа с две еднакви зъбни колела се
получава формулата:
1.)
Q T = q n = π a w (d a − a w ) b n ,

колела. Резултатите показват също, че затвореният
(захапаният) обем и коефициентът на неравномерността на
дебита намаляват. При пресмятане на работния обем авторът
използва енергетичния метод, основа на който е
теоретичният въртящ момент:

t 2b
].
12
При
помпи
с
две
еднакви
зъбни
колела
(i=1, ra1 = ra 2 ; rw1 = rw 2 ) горната формула приема вида:

10.)

11.)
q = 2π.b.[ra2 − rw2 ] .
За работния обем на помпи с некоригирани зъбни колела
зависимостта има вида:

π 2 cos 2 α 0
)]
12
Работният обем за помпи с коригирани зъбни колела е:
mz 2
q = b.π[(mz + mx + m −
) −
2
13.)
m(z + x ) 2 m 2 π 2 cos 2 α
−(
) −
]
2
6
Авторите от [13] изчисляват работния обем на зъбни
помпи чрез пресмятане на лицето на междузъбията, като
изваждат от него минималния захапан обем в областта на
зацепването. Те
използват формулите на Takahashi и
Ichikawa:
(z + 2 + 2( y − x )) 2 − (z − y) 2 − 
πbm 2 

14.)
q=
 2
,
2 − π cos 2 α

 3

където y = (a w − a ) / m .
Средният теоретичен дебит може да се пресметне чрез
минималния и максималния моментен дебит на помпата по
зависимостта:
Q
+ Q min
.
QT = max
2
За работния обем в този случай се следва:
+ Q min
+ Q min
Q
Q
Q
15.)
q = T = max
= π max
ω
n
2n
В [3] и [6] моментният теоретичен дебит на зъбната
помпа се получава като сума от моментния дебит на
водещото и видимото зъбни колела:
12.)

където: q = π a w (d a − a w )b е работният обем на помпата.
За нормални некоригирани зъбни колела тези величини
се пресмятат по формулите:
2.)
aw = m z ,
като при височина на зъбите h a = m имаме

d a = m(z + 2 ) .
За помпи с такива зъбни колела формулата за работния
обем приема вида

3.)

q = 2π m 2 z b .
При коригирани зъбни колела с коефициент
коригиране x за работния обем се получава:
4.)

5.)

на

q = 2π m 2 (z + 2 x ) b .
Тази формула важи при използване на стандартен

изходен контур ( α = 20 о , h *a = 1, c* = 0,25 ), докато при
използване на нестандартен изходен контур формулата
приема следния вид:
q = 2π.b.h*a m 2 (z + 2 x )
Немският учен Тома първи използва теорията на зъбното
зацепване за определяне на теоретичния работен обем на
зъбните помпи [6]. Той получава известната в литературата
формула, валидна при еднакъв брой зъби на двете зъбни
колела z1 = z 2 и продължителност на зацепване ε = 1 :

6.)


a2
t2 
q = 2 π  ra2 − W − o  b ,

4
3 


7.)

16.)

2 π rb
е стъпката по основната окръжност с
z
радиус rb . Тази формула на Тома не отчита факта, че

където t o =

q = 2 π (ra2 − rw2 − k.

[

]

Q m = 2 π n b rb2 tg 2 α a − tg 2 α w − ( tg α w − θ) 2 ,

q = 2π.b(ra2 − rw2 −

ε 2 .π 2 .rb2

).
2z 2
В [11] авторите извеждат следната зависимост за
моментния дебит

z
1 
Q m = ω  ra2,1 + 1 ra2, 2  −
2 
z2


17.)

t 2b
)b ,
12



r12
(rw1 cos β1 − l) + 

2
2

1  r1 − rb1

− ω

2  z1
r22
(rw 2 cos β 2 − l)
+
 z2 r2 − r2

2
b2


където l = lo − rbi θ е дължина на отсечката от полюса на
зацепване до произволна точка върху работната линията на
зацепване.

където k = 4 − 6ε + 3ε 2 .
Авторите от [1,2] представят работния обем в следния
вид:

18.)

tan α
1 cos 2 α 0 . tan 2 α
(1 − −
).
cos α
z
3
Анализирайки зависимост (9) се вижда, че работният
обем на зъбната помпана е пропорционален на квадрата на
модула на зацепване и квадрата на броя на зъбите.
В [9] са разгледани възможностите за използване на
некоригирани зъбни колела и влиянието им върху
характеристиките на зъбните помпи. Резултатите от
симулацията показват, че теоретичният работен обем на
помпата се увеличава, когато се използват коригирани зъбни
9.)

q = 2πbm 2 [z + (1 −

като Q max е при θ = tgα w , Q min - при θ = tgα w − επ / z .
В този случай работният обем ще бъде:

коефициентът на припокриване ε на зъбните помпи винаги
е по-голям от единица.
Юдин [8] изчислява теоретичния работен обем на
зъбните помпи по следната формула, получена на базата на
геометричния подход:
8.)

q = π.b.[ra2 − rw2 + i(ra2 − rw2 ) − (1 − i).

q = bz 2 .m 2 . cos α 0 .

2
ri = rwi
+ l 2 − 2 rwi l cos β1

като Q max е при l = 0 , ( β1 , β 2 = 0 ), а Q min - при, ( l = l0 ) ,
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Т а б л и ц а 2. Геометрични размери на зъбна помпа
20A(c)8.2X022 Caproni
Озна
№
Величина
Стойност
чение
1
Действително междуосово
31,4 mm
aW
разстояние
2
а
делително междуосово
30 mm
разстояние
3
z
Брой зъби
12
4
m
Модул
2,5 mm
5
b
Ширина на зъбното колело
13,17mm

π
π
− α w , β2 = + α w .
2
2
Авторите твърдят, че параметрите на зацепените колела
(брой зъби, профилен ъгъл, височина на главата на зъба и
височина на основата на зъба) оказват влияние върху
намаляване на неравномерността на дебита; а модулът не
влияе върху тази неравномерност.
Manring and Kasaragadda [12] предлагат зависимост за
определяне на моментния дебит на зъбната помпа при
използване на различни размери на колелата:

r
r  
1
19.) Q m = r a21 + ra22 w1 − rw1 (rw1 − rw 2 ) − 1 + w1  l 2 
rw 2  
2 
rw 2

където: l = l0 − θ ,
β1 =

l0 =

ra22

− rw2 2

cos α − rw 2 sin α .

Qт =

π n b [ra2

+ rw2

колела

−l ]
2

като Q max е при l = 0 , а Q min при, ( l = l0 ).
В този случай работният обем ще бъде :
21.)

q = 2π.b(ra2 − rw2 −

l 02

).
2
Показано е, че моментният дебит на помпата е
пропорционален на квадрата на дължината на моментната
линия на зацепване на колелата. Резултатите от това
проучване показват, че водещото колело на зъбната помпа
определя теоретичния дебит на помпата докато водимото
колело определя размера на помпата. В резултатът на това
следва, че може да се окаже изгодно изработването на зъбна
помпа с голям брой зъби на водещото колело и с по-малък
брой зъби на водимото колело. Такава конструкция ще даде
възможност да се намали както размера на помпа (без
намаляване на работния обем), така и да се намали
коефициентът на неравномерността на дебита.
В [5] моментният дебит се определя по зависимостта:

22.)

7

x

8

α

9

da

10

df

11

dw

12

ε

13

AB

14

ab

15

ha*

15

q

Q m = 2πnb(ra2 − rw2 − l2 ) ,

l = l0 , a l 0 = L = AB / 2 .
В тази работа авторът използва теоретичната дължина на
работната отсечка AB. За работният обем се получава:

l02
)
2
Khalaf [10] в работата си използва долното уравнение за
пресмятане на моментния дебит в границите на завъртане на
π
π
вала на една ъглова стъпка − ≤ θ ≤ :
z
z

Форм
ула


θ 

Q m = 2π n b m 2 1 + z1 − z cos 2 α w  .
4 


Получените резултати от това проучване показват, че при
голям модул или малък брой зъби се увеличава ле работния
обем, но в същото време неравномерността на дебита
нараства.

24.)

Сравняването на стойностите за
пресметнат по разгледаните по-горе
извършено за зъбна помпа 20A8.2X022,
фирма Капрони – гр. Казанлък [15]. По

18о
0,3327 mm
24,68о
37,351 mm
24,699 mm
31,4 mm
1,4719
13.1112
10,994 mm
1.243 mm
8.2 cm3

Т а б л и ц а 3. Стойности на работния обем при
използване на различните зависимости

q = 2 π b (ra2 − rw2 −

4. Числени резултати

Профилен ъгъл на
изходния контур
Коефициент на изместване
на изходния контур
Ъгъл на зацепване за
профили
Диаметър на върховата
окръжност
Диаметър на вътрешната
окръжност
Диаметър на началната
окръжност
Коефициент на
припокриване.
теоретична отсечка на
зацепване
Практическа отсечка на
зацепване
Коефициент на височината
на главата на зъба
Работен обем на помпата по
каталожни данни

Резултатите от пресмятанията са дадени в табл. 3
Анализът на резултатите от таблицата показват, че при
използване на почти всички зависимости се получават
занижени работни обеми спрямо стойността, дадена от
завода производител на помпи. Само при някои от
предложените зависимости - формули (6) и (12), се
получават приблизително равни на заводската стойности.

където l = rb (tan α w − θ) , Q max е при l = 0 , Q min - при

23.)

α

2

При
помпи
с
две
еднакви
зъбни
( ra1 = ra 2 ; rw1 = rw 2 ) горната формула приема вида:
20.)

6

Зависимост

(1)

q = π.a w (d a − a w ) b

(6)

q = 2π b h *a m 2 (z + 2 x )

8.142

(7)

q = 2π b(ra2 −

a 2w t 2b
− )
4
3

q = bz 2 m 2 cos α
(9)

−
работния обем,
зависимости, е
производство на
каталожни данни

големината на работния обем на тази помпа е q = 8,2 cm 3 .
Стойностите на геометричните размери на зъбните
колела са определени след тяхното опитно дешифриране и са
представени в табл. 2.
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q

cm3
7.727

tgα w
(1 −
cos α w

6.921

4.86

1 cos 2 α tg 2 α w
)
−
z
3

(12)

q = 2π b [ra2 − rw2 ]

8.458
6.235

(14)

(z + 2 + 2( y − x )) 2

πbm 2 

2
q=


2 − (z − y) 2 − π cos 2 α 
3



(18)

q = 2π b(ra2 − rw2 −

(22)

q = 2π b(ra2 − rw2 −

(24)

q

= 2πb(ra2

− rw2

ε 2 π 2 rb2
2z 2
l 02
)
2

l2
− 0)
2

7.210
)

[3]

7.202

[4]

6.680

[5]
[6]

5. Изводи

Представеното изследване в настоящата работа, показва,
че предлаганите в различни литературни източници
зависимости за пресмятане на работния обем на зъбни помпи
с две еднакви външно зацепени зъбни колела дават различни
стойности. В някои случаи това отклонение надвишава 25%.
Оказва се, че при използване на формулата за приближени
инженерни пресмятания (6), получена при приемане на
равенство на обемите на зъба и междузъбието се получават
доста добри резултати. Това дава основание да се препоръча
при пресмятане на работния обем на тези зъбни хидравлични
машини имено тази сравнително лесна за използване
формула.
Анализът на представените по-горе зависимости,
получени на база теорията на зъбното зацепване, показва, че
при използване на теоретичната дължина на зацепване
(формула 24), вместо практическата (действителната)
(формули 18 и 22), се получават занижени стойности на
работния обем.

[7]
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОТОТИП НА САДАЧЕН АПАРАТ ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА
ПРИСАДЕНИ И ВКОРЕНЕНИ ЯБЪЛКОВИ ПОДЛОЖКИ
IVESTIGATION OF PROTOTYPE OF PRLANTING UNITE FOR GRAFTING APPLES
ROOTSTOCKS
Ас. инж. Запрянова Й., доц. д-р инж. Запрянов З., гл.ас. Табаков С.
Аграрен университет - Пловдив, България.
i.zaprianova@abv.bg , z.zaprjanov@abv.bg

Abstract: The paper presents results of field investigation of prototype of planting unite for grafting apples rootstocks.
Keywords: MECHANIZED PLANTING OF GRAFTING ROOTSTOCKS, IVESTIGATION OF PLANTING UNIT.
достигане на щипката до освобождаващата планка – 8 (фиг. 1)
и отъркалване на ролквата на щипката по нея.

1. Увод
Най-подходящ за засаждане на присадени ябълкови
подложки се явява дисковия садачен апарта със захващащи
щипки [1,3]. Правилният подбор на параметрите на садачния
апарат осигурява минимален контакт между щипката и
засадените присадени подложки, което води до намаляване на
механичните повреди по засадения материал. Важно изискване
при засаждането на присадени и вкоренени ябълкови подложки
е избягването на механичния контакт между присадения калем
и зоната на присаждане с твърди тела, което причинява
счупване на калема или неговото разместване спрямо
подложката. Това води до негодност на продукцията.
Механичният контакт е възможен при захващане на
присадените
подложки
от
засаждащата
щипка,
транспортирането и до ботуша и при контакт на засадените
подложки със щипките.
Избягването на механичния контакт при захващане и
транспортиране на присадената подложка от щипката на
садачния апарат, изисква конструкция на щипката,
позволяваща стабилно захващане на присадения резник извън
зоните на калема и присаждане. За целта е разработена
специална конструкция на засаждаща щипка, която отговаря
на горните условия.
Целта на разработката е да се изследва функционалната
годност на разработения експериментален образец

2. Експериментален образец и методика.
Принципната схема на разработение експериментален
образец е дадена на фиг. 1. Разработените захващащи щипки се
монтират към садачния апарат - 7 (фиг. 1) на съществуващата
разсадосадачна машина СШН-3. Машината е с три засаждащи
секции с по две работни места. Оборудвана е с анкърни ботуши
– 6 (фиг. 1.) с остър ъгъл при върха, които позволяват работа на
машината до 25 cm дълбочина на засаждане. Ботушите са
неподвижно монтирани към рамата на машината, като
дълбочината на засаждане се регулира чрез опорните колела на
машината - 1, за трите секции едновременно, чрез регулиращия
винт – 5.
Положението на садачните апарати спрямо ботуша –
s, се регулира за всеки садачен апарат поотделно, чрез
изместване на надлъжните греди на садачния апарат -12 напред
или назад по посоката на движение на машината. За тази цел
надлъжните греди са изработени телескопични и са оборудвани
с винтове за регулиране.

Фиг. 1.Принципна схема на разработения експериментален образец
1. Опорни колела; 2. Централен вал; 3. Навесна система; 4.
Садачни апарати; 5. Регулиращ винт; 6. Анкърни ботуши; 7. Садачен
апарат; 8. Освобождаваща планка; 9. Позиционираща подложка; 10.
Притъпкващи колела; 11. Заривачи; 12. Надлъжна греда на садачната
секция; 13. Седалка; s – Разстояние между оста на засаждащия диск
и задния ръб на ботуша; В – Дълбочина на засаждане.

Задвижването на садачните апарати- 4 е централно –
от двете опорни колела на садачната машина, които чрез
верижна предавка -2 задвижват централен вал, лагеруван на
рамата на садачката. За всеки садачен апарат движението се
предава чрез верижна предавка.

Позиционирането на подложките спрямо щипката се
постига чрез поставяне на засаждания материал преди
захващането му от щипкиката на позиционираща подложка –
9.

Отварянето на щипките и освобождаването на
присаденани и вкоренени подложки се осъществява при
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Притъпкването и изправянето на засадените присадени
подложки се осъществява от притъпкващите колела – 10.
Заривачите - 11 дозариват следите оставени от притъпкващите
колела.

Резултатите от изследванията са дадени в таблица 2,
таблица 3 и таблица 4.

Изследванията се провеждат с 3 сорта присадени и
вкоренени ябълкови подложки на подложка М26 - „Златна
превъзходна”, „Гала” и „Пинова”.

Таблица 4. Резултати от изследванията за 2013г. на
сорт „Пинова”
Повторения

Опитите се провеждат с трикратна повтаряемост за
всеки сорт като контрола е ръчното засаждане, а вариант е
машинното засаждане. Като изходни параметри след изваждане
на дърветата се отчитат: стандартни дървета в %, механично
повредени дървета в % и нестандартни дървета в %.

Опитите са проведени през 2013 на овощен разсадник
на фирма „Савел-Агро” ООД в землището на село Строево,
община „Марица”, Пловдив. Условията, при които са
проведени опитите са дадени в таблица 1.

Таблица 5. Резултати от дисперсионния анализ за сорт
„Златна превъзходна”
Източник на
разсейване

Таблица 1. Условия на провеждане на опитите
Механичен
почвата

състав

на

3 Наклон на терена
Абсолюна
влажност
на
4 почвата по време на опитите
на дълбочина 0÷20 cm
Предшестваща обработка:
5 -оран
-култивиране с брануване
Наличие
на
растителни
6 остатъци по повърхността на
полето

Фактор А

Размерност

°

Алувиалноливадна
0÷1

%

14÷18

cm
cm

30÷35
12÷15

-

няма

Фактор А

Нестандартни
дървета %

Механично
повредени
дървета %
1
2
3

Фактор А

Нестандартни
дървета %

SSA=16,25

2-1=1

SSA=0,5

2-1=1

Случайни и
неотчетени SSR=112,68 2,3-2=4
фактори
Сумарно
SS=113,18 2,3-1=5
влияние
F0,005;1;4= 8,37 > FА=0,017

Таблица 3. Резултати от изследванията за 2013г. на
сорт „Гала”
Стандартни
дървета %

S A2 = 0,25

FA=0,024

S R2 = 10,07
S2=8,108

S A2 = 16,25

FA=0,389

S R2 = 41,72
S2=36,63

Таблица 7. Резултати от дисперсионния анализ за сорт
„Пинова”
Източник на Сума от
Степени Оценка на Критерия
разсейване
квадрати на свобода дисперцията на Фишер

Варианти
1
2
3
1
2
3
Ръчно
74,2 79,6 80,1 25,1 18,2 17,2 0,7 3,2 2,7
засаждане
Механизирано
75,1 78,8 81,2 21,8 18,4 18,2 3,1 2,8 0,6
засаждане

Повторения

2-1=1

Случайни и
неотчетени SSR=166,9 2,3-2=4
фактори
Сумарно
SS=183,15 2,3-1=5
влияние
F0,005;1;4= 8,37 > FА= 0,389

Таблица 2. Резултати от изследванията за 2013г. на
сорт „Златна превъзходна”
Стандартни
дървета %

SSA=0,25

Таблица 6. Резултати от дисперсионния анализ за сорт
„Гала”
Източник на Сума от
Степени
Оценка на Критерия
разсейване квадрати на свобода дисперцията на Фишер

Растоянието s (фиг.1) е регулирано на 50 mm,
ботушът е на дълбочина на засаждане 15-18 cm и стъпката на
засаждане на 20 cm.

Повторения

Сума от
Степени
Оценка на
Критерия
квадрати на свобода дисперцията на Фишер

Случайни и
неотчетени SSR=40,29 2,3-2=4
фактори
Сумарно
SS=40,04
2,3-1=5
влияние
F0,005;1;4= 8,37 >FА= 0,024

Песъклива

2 Тип на почвата

Механично
повредени
дървета %
1
2
3

Резултатите от обработката на данните от таблица 2,
таблица 3, таблица 4 са дадени съответно в таблица 5, таблица
6 и таблица 7.

3. Резултати от изследването и анализ

1

Нестандартни
дървета %

Варианти
1
2
3
1
2
3
Ръчно
72,1 76,2 83,4 25,1 21,6 15,6 2,8 2,2 1,0
засаждане
Механизирано
73,5 74,2 82,2 25,1 25,2 14,5 1,4 0,6 3,3
засаждане

Данните за стандартните дървета в % за трите
изследвани сорта се обработват по метода на еднофакторния
дисперсионен анализ [2] за всеки сорт по отделно, като за
контрола е прието ръчното засаждане, а за вариант –
машинното.

№

Стандартни
дървета %

Механично
повредени
дървета %
1
2
3

S A2 = 0,5

FA=0,017

S R2 = 28,17
S2=22,636

И при трите изследвани сорта изчисления критерий на
Фишер FA е по-малък от табличния F0,005;1;4=8,37, което
означава че изследвания фактор – механизирано засаждане, не
оказва съществено влияние върху процентът на стандартните
дървета т.е. така разработения садачен апарат и
експериментален образец са функционално годни за
производството на овощен посадъчен материал.

Варианти
1
2
3
1
2
3
Ръчно
82,5 88,7 96,1 13,3 9,7 3,4 1,2 1,6 0,5
засаждане
Механизирано
80,6 84,3 92,5 13,2 15,3 6,2 1,7 0,4 1,3
засаждане
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4. Изводи
1. Разработеният експериментален образец е функционално
годен за засаждане на присадени подложки при производството
на овощен посадъчерн материал.
2. Експерименталният образец с конструираната засаждаща
щипка, осигуряват качество
на работата съгласно
агртехническите изисквания.
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МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО
ПРИ НАСИТНЯВАНЕ НА ГРУБИ ФУРАЖИ
METHOD FOR QUALITY ASSURANCE FOR CUTED ROUGH FODDER
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bborisov@uni-ruse.bg; smitev@uni-ruse.bg; movcharov@uni-ruse.bg; ihristakov@uni-ruse.bg;
Abstract: Substantiation a construction for cutted rough fodder quality control classifier: This paper gives some directions about
proper construction choice for cuted rough fodder quality control classifier. They have dicussed several different solutions and have
propounded some improvements.
Keywords: AGRICAL TECHNIQUE, CUTTED ROUGH FODDER, CLASSIFIER.

2.2. Анализ на съществуващите решения

1. Увод

2.2.1. Форма на ситата

Оценката на качеството на наситнените груби фуражи е
изключително важен проблем, както за тяхното производство,
така и за животновъдството като цяло. Освен химичният състав
и влажността много важен критерий се явява едрината на
наситняване, дефинирана в специализираната литература като
модул на наситняване. По-дребно наситненият фураж бързо
преминава през храносмилателната система и се изхвърля от
организма на животните. Значителна е загубата на полезни
микроорганизми заедно с неусвоения фураж, което намалява
възможността за пълното и качествено усвояване на фуражната
дажба. По-едрите фуражни частици определят по-висок разход
на енергия за сдъвкване и преживяне от животните [2].

В някои по-стари разработки се използват плоски сита с
кръгли отвори [1]. Идеята при тази конструкция е частиците да
преминават последователно през сита с различни отвори
подредени вертикално едно над друго. Изсяваните частици ще
се подредят вертикално според дължината си като тези с найголяма дължина ще са най-отгоре (фиг. 1). По този начин
материалът се разделя на фракции. Основен недостатък на този
вид класификатори
е
невъзможността да се осигури
ориентация на частиците, а при неправилна ориентация се
получават големи отклонения в точността на измерването,
разслояването става ръчно.

Частиците при грубия фураж са несъразмерни, затова
тяхната средна дължина след наситняването е основен
параметър за характеризиране на неговото качество, в
съответствие със зоотехническите изисквания. Ръчното
сортиране е трудоемък и бавен процес, затова непрекъснато се
правят опити за неговото механизиране и автоматизиране. Това
се постига с метода на ситовия анализ, най-често чрез
пресяване, но за целта са необходими много прецизни
съоръжения. В противен случай могат да се получат
изключително големи неточности, а от там и обезсмисляне на
целия процес. Затова въпросът за избор на конструктивна
схема е от първостепенно значение при създаването на подобни
технически средства. Това е основният въпрос, разгледан в
статията, като е направен опит да се обоснове и подходящо
техническо решение за тази цел.

2. Резултати и обсъждане
2.1. Изисквания към конструкцията:
Класификационната схема на апарат за оценка едрината
при наситнените груби фуражи [АОЕ] трябва да отговаря на
следните изисквания:
2.1.1. Точно да разпределя наситнените фуражи на
фракции по дължина на частиците.
2.1.2. Да бъде пригодна към голямо разнообразие от
фуражи при различно съдържание:
•
•
•

Минимално време за подготовка на пробата и
разделяне;
Да бъде компактна и да се използва на
изследователска площадка;
Да се изработва с минимални средства.

Фиг. 1. Схема на класификатор с плоски сита с кръгли отвори
разположени вертикално.
Fig. 1. Scheme of classifier with flat sieves with round holes
arranged vertically.
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2.2.2. Окачване

При други конструкции се използват сита с трапецовидна
повърхност и правоъгълни отвори (фиг. 2). Те осигуряват подобра възможност за правилна ориентация на частиците от
пробата [4].
Наличието на плосък участък води до
недостатъчно добра ориентация на късите фракции. Този ефект
може да бъде намален, ако различните сита са с различни
размери на улея.

Окачването на ситата може да става по два начина –
шарнирно [3] или с плъзгащи двоици [4], [5]. Предимство на
шарнирното окачване е неговата простота (фиг. 4). Основен
недостатък е, че от вертикална компонента на скоростта на
движение на частиците от кинематичния закон, се създават
условия за отделяне на частиците от ситовата повърхност
(подскачане). Подобно явление е крайно нежелателно с оглед
възможна промяна в тяхната ориентация. При плъзгащите
двоици подобни ефекти не се наблюдават. За тях са възможни
два варианта – с триещи лагери [5] или с търкалящи ролки [4].
Недостатък при първия вариант е голямото съпротивление при
триене и породените от това вибрации, както и бързото
износване. При класификаторите с търкалящи ролки
съпротивлението на триене е малко, липсват вибрации и бързо
износване, но конструкцията е много по-усложнена.

2.2.3. Задвижване
По този въпрос също са известни редица решения.
Класическото [3] е с електродвигател и коляно-мотовилков
механизъм (фиг. 4). Неговото предимство е в простотата и
ниската себестойност. Влиянието на ексцентритета в
задвижващия механизъм върху разделящата способност и
продължителността на изсяване се изразява във връзката между
ъгловото ускорение и разделящата способност. Найподходящият ексцентритет трябва да осигурява минимална
грешка при разделяне на различните фракции. Границите, в
които трябва да варират неговите стойностите са в диапазона
0÷70mm, а конкретната стойност се установява опитно. От
стойностите на ексцентритета ще се изменят както времето за
изсяване така и качеството на изсяването. В литературата [4] е
описан модифициран метод за механично задвижване с
различна скорост при възвратно-постъпателното движение.
Въпреки това проблемът за промяна закона на движение си
остава.

Фиг. 2. Схема на класификатор със сита с трапецовидна
повърхност и правоъгълни отвори разположени вертикално.
Fig. 2. Scheme of classifier sieves with trapezoidal surface and
rectangular holes vertically.

В по-съвременните конструкции се използват сита с
вълнообразна форма (гофрирани) [6], [7], [2], [3]. Отворите са
кръгли или с правоъгълна форма, но изследванията показват,
че това не оказва съществено влияние [2]. Основно предимство
при вълнообразните сита е възможността за ориентацията на
частиците по дължина. Като недостатъци могат да се посочат
зависимостта на резултатите от влажността на пробата, както и
от кинематичния режим. Освен това както и при останалите
варианти частиците трябва да са разстлани върху повърхността
равномерно.

Правени са опити [5] с хидрозадвижване (фиг. 3). В този
случай възможността за регулиране параметрите на
задвижването е много по-добра, но конструкцията е усложнена,
тежка и с висока себестойност. Освен това и експлоатацията е
значително по-трудна.

Фиг.4. Схема на класификатор със шарнирното окачване на
ситта.

Фиг.3. Схема на класификатор с хидрозадвижване на ситата.
Fig.3. Scheme of classifier with hydraulic driven of sieves .

Fig.4. Scheme of classifier with hinging of sieves .
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2.3. Обосновка на избраното решение
2.3.1. Сита
От направения анализ може да се установи, че ситата с
вълнообразна форма определено дават по-добри резултати и
имат редица предимства в сравнение с плоските. Заедно с това
обаче, те се влияят малко повече от влажността на материала и
от кинематичния режим. Освен това от направените
изследвания [3] е доказано, че резултатите не се влияят
съществено от големината на пробата, ако тя е по-голяма от
20g. В такъв случай е достатъчно ситата да бъдат само с един
улей (фиг. 5). По този начин конструкцията става много покомпактна. Важен фактор върху разделящата способност е
наклонът на ситовата повърхност на класификатора. При
установяване на ъгловата скорост и екцентритета в оптимални
нива увеличаването или намаляването на наклона над
определени стойности води до влошаване на точността на
изсяването.

Фиг.5. Примерна схема на класификатор.

От направените теоретични изследвания препоръчваме
профилът на улея да има параболична форма с уравнение
(1)

y(x ) =

Fig. 5. Example scheme of classifier.

3. Зaключение

x2
,
d max

От направения анализ, теоретични обосновки и
експерименти е установено, че може да бъде предложен
усъвършенстван метод и нова конструкция на класификатор с
използването на линейни лагери, базиран на линейни
електромотори, или при високи честоти – електромагнитни
вибратори. Безспорното предимство на подобни решения е
възможността да бъдат променяни не само отделни параметри
на кинематичния закон, а и неговият характер като цяло.
Трябва да се отбележи фактът, че линейните мотори имат полека и компактна конструкция.

където dmax е максималният размер на частиците.
Формата на отворите е целесъобразно да бъде кръгла, при
дължина L ≤ dmax и правоъгълна, при L > dmax. По този начин се
осигурява възможността за сортиране по характерен размер.

2.3.2. Окачване
Както бе споменато по-горе, въпреки известното
усложняване за оптималното решение е възможно
използването на линейни лагери. По този въпрос в момента на
пазара се предлагат множество готови и стандартизирани
решения, което от своя страна може да доведе и до повишаване
на икономическата ефективност.

За проверка точността при работа на апарата за сепарация
/класификатора/, опитно трябва да бъде установен оптималният
режим на работата му, правилното определяне броя на
класовете (фракциите) на разделяне, ъгловото ускорение и
проверка за принадлежност на частиците от контролната и
изсятата проба към една и съща генерална съвкупност.

2.3.3. Задвижване
Съществуващите конструктивни схеми могат да бъдат
окомплектовани с различни по вид задвижвания в зависимост
от изискванията, предявени относно кинематичния режим.
Като най-опростен вариант си остава класическият коляномотовилков механизъм. При малки стойности на ексцентритета
(под 8mm) изсяването е задоволително (частиците с по-голяма
дължина не получават необходимото за движение ускорение,
дори с увеличаване честотата на въртене), а времето за
изсяване на пробата е над 15 min. Обратно, при стойности на
ексцентритета над 12 mm частиците получават значително
ускорение, наблюдава се подскачане и стремеж за изсяване в
отвори с по-голям (от теоретично очаквания) диаметър. При
това времето за изсяване намалява до 1-2 min. От анализа на
взети проби от наситнена с различни апарати слама е
установено, че разслояването на наситнените и омекотени
частици се извършва по-бавно с времетраене 5-6 min [8].

The research has been funded by the Research Fund with the
Ministry of Education, Youth and Science under the project DFNI-Е01/5
in 2012
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2.3.4. Начин на действие
Предлаганата принципна схема на класификатор за
наситнени груби фуражи е показана на фиг. 5. Улеят 4 се
движи върху линейните лагери 2 по направляващите 1, под
действието на задвижването 3. Пробата се изсипва в бункера 5
и преминавайки под преградата 6, се разстила равномерно
върху улея. Дебелината на пропуснатия слой се регулира
посредством винт 7. Пресятата проба се събира в касетките 8.
Наклонът на ситата може да се регулира чрез винта 9 и
ръкохватката 10.
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Abstract: We suggest a method and a device for inverting sugar solution by using invertase enzyme and using it for feeding bees. The
results suggest that when using the device for enzyme hydrolysis of sugars, the process of inverting the polysaccharides is the strongest until
the ninth day, regardless of the quantity of honey added. After this period, the enzyme-driven process slows down significantly. The
percentage of the monosaccharides triose, D-glucose, and fructose rises in the inversion process after the quantity of natural honey has been
increased (from 1,5 kg to 3,0 kg respectively).
Keywords: INVERTASE, SUGAR SOLUTION, BEE HONEY

много по-лесно усвоими от пчелите. Инвертираната захар има
специфично въртене (-20 градуса наляво) на оптичната
активност. Промяната в посоката на въртене (инверсия) се
дължи на фруктозата.
Инвертирането на захарта става по няколко начина:
химически (киселинен);
ензимен (с нектарен мед или изкуствена инвертаза).
При първия начин се използва винена, оцетна или
фосфорна киселина. Този способ се състои в следното: 11,4 kg
захар се смесват с 3,8 литра вода и 14 g винена киселина.
Сместа се загрява бавно на слаб огън и ври в продължение на
30-45 min. При този метод инвертирането на захарта протича
много бързо и е съпроводено с образуването на хидроксиметил
фурфурол (ХМФ), който е токсичен и рязко снижава
продължителността на живота на пчелите. При ензимният
метод се получава висококачествен инвертиран разтвор не
съдържащ ХМФ.
Предлаганият метод се състои в смесване на кристална
захар, мед и вода в съотношение 29:3:8, хомогенизиране на
сместа, последващо нагряване в диапазона 35…37°C
придружено с периодично или непрекъснато разбъркване за
определен период до получаване на оптимално инвертиране.
За прилагането на метода е създадено автоматизирано
устройство за ензимно инвертиране на захарен разтвор, чието
устройство е показано на фиг. 1.
Устройството е предназначено за инвертиране на захарен
разтвор. Конструктивната разработка се състои от вътрешен
контейнер (17), в който се поставят определено количество
вода, захар, мед и други допълнителни добавки. Контейнерът
има капак (9), върху който е монтирано устройство
електромотор, с потенциометър и ос на бъркалка (8).
Вътрешният контейнер се потапя и позиционира върху дървена
скара (3), във водната баня на външния контейнер. Цялото
устройство е фиксирано на стойка (1). В долната част на
външния контейнер е монтиран изпускателен кран (16), за полесно източване на водата от него. Монтирано е и устройство
за управление на електрическия нагревател (2) и поддържане
на постоянна температура (PID регулатор) (15). Платката за
управление е свързана с термодатчик (11), потопен във
вътрешния контейнер със захарен разтвор и следящ
температурния диапазон на изменения на температурата на
водата (в диапазон от 35°C до 37°С). Захранването на
електрическата бъркалка, на платката за управление и на
нагревателя е от електрическата мрежа с 220 V.

1. Увод
Пчелите, за да инвертират захарозата в разтвора, използват
ензима инвертаза. Този ензим се секретира от подглътъчните
жлези, разположени в главата на пчелите. Тъй като ензимите са
белтъчни вещества, то прекомерното им отделяне води до
изтощаване на пчелите, белтъчен глад, недостатъчно
количество на секретирания ензим и до непълно разграждане
на сложните захари.
Продължителното хранене със захар довежда до снижаване
на инвертиращата способност на секретирания от пчелите
ензим "инвертаза", което е показател за затихващото действие
на техните жлези и признак за стареене на организма им [1, 2].
Според Първулов [4] и Кънчев [3], подхранването на
пчелите с инвертиран разтвор изисква от тях по-малък разход
на енергия и те са по-малко изтощени в сравнение с пчелите,
преработвали обикновен захарен разтвор.

2. Резултати и дискусия
По данни на Желязкова [1] в определени моменти от
подхранването на пчелите човекът с успех може да се намеси в
протичането на някои биологични процеси в организма им като
към изхранвания разтвор добави някои стимулиращи вещества:
минерални вещества - кобалт, манган, калиев
фосфат, калиев хлорид, калиев карбонат, магнезиев сулфат,
магнезиев хлорид, калциев хлорид, натриев карбонат и натриев
хлорид;
витамини - вит. В1; В2; В6; В12; С; А; Д; Е;
киселини - солна, оксалова, лимонена и др.
стимулатори с високо съдържание на белтъчини,
заместители на цветния прашец - мляко, соя, яйчен белтък,
дрожди, кръв, кръвен серум, казеин, албумин и др.
биостимулатори - СЖК, Енержикс, карбоксилен,
тъканни препарати на Филатов и др.
Забраната за употреба в пчеларската практика на
антибиотици, сулфонамиди и синтетични хормони, като
средтсво за лечение и стимулация на пчелните семейства, дава
нови насоки за работа.
Предимствата на инвертирания захарен разтвор при
подхранване на пчелните семейства са доказани отдавна [2, 4].
Захарозата (обикновената тръстикова или цвеклова захар) е
дизахарид. При нагряване с минерални и органични киселини
или под действието на ензима инвертаза се хидролизира до
съставящите я прости захари (глюкоза и фруктоза), които са
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Табл. 1: Лабораторни тестове за инвертиране на захарен разтвор 1
Захароза
Триоза
Д- глюкоза
Фруктоза
Ден
[%]
[%]
[%]
[%]
I
76,8523
2,9545
8,8486
12,3446
II
70,9089
3,6660
10,7945
14,6305
III
68,1064
3,7714
12,1917
15,9306
IV
65,9196
4,2270
12,7446
17,1089
V
62,8620
4,4877
14,0165
18,6338
VI
60,1956
4,6003
15,2429
19,9613
VII
58,4689
4,8310
16,0138
20,6862
VIII
55,1575
5,1741
16,9375
22,5366
IX
54,6885
5,5633
16,9671
22,8108
X
54,5115
5,6391
17,1318
22,8823
XI
52,2699
5,6421
17,7232
23,8617
XII
51,3233
6,046
18,0167
24,2036
XIII
51,0684
6,0935
18,3091
24,6140
XIV
50,7032
6,1451
19,0859
24,8943

Графичната интерпретация на резултатите е илюстрирана
на фиг. 2.
Резултатите от следващия експеримент (табл. 2, фиг. 3),
при използване на двойно по-голямо количество (3 kg)
натурален акациев мед, показват, че процесът на инвертиране
протича по-интензивно през първите 9 дни, както и при
предходния експеримент. За разлика от него сега степента на
инвертиране е значително по-голяма - захарозата от 68,64%
намалява до 32,08%. Нивото на монозахаридите се увеличава,
като за 14-дневния период е съответно за фруктозата 2 пъти повисоко (от 16,24 до 32,3%), за триозата 2,5 пъти (от 3,68 до
9,36%) и за глюкозата 2,3 пъти (от 11,43 до 26,24%).

Фиг. 1 . Схема на устройството за инвертиране и хомогенизиране
на захарен разтвор
1-стойка на конструкцията; 2 - електрически нагревател; 3 дървена скара; 4 - корпус (външен контейнер) на уреда; 5 електромеханична бъркалка монтирана на ос; 6 - вода; 7 потенциометър за промяна на честотата на въртене на
електродвигателя; 8 - устройство с вграден електромотор и
електрическо захранване на бъркалката; 9 - капак на вътрешния
съд; 10 - инвертиран захарен сироп; 11 - електро-термодатчик;
12 - кабел за захранване на еклектродвигателя и управлението
му; 13 - електрически контакти за 220 V; 14 - кабел за
захранване на електрическия нагревател и платката му за
управление; 15 - платка за управление на електрическия
нагревател, работещ съвместно с електротермодатчика; 16 кран за източване на водата от външния съд; 17 - вътрешен
контейнер потопен във вода.

Принципът на работа на устройството е следният: поставят
се 14,5 kg захар, 1,5 kg мед и 4 l питейна вода във вътрешният
контейнер, който се потапя в напълнения с вода външен
контейнер. Първоначално се включва само бъркалката с цел
хомогенизиране на разтвора. Включва се електронагревателят,
който поддържа температурата на водата в контейнера и
температурата на захарния разтвор във вътрешния контейнер в
диапазона от 35°C до 37°C. Електромеханичната бъркалка се
включва периодично при вече достигната температура от 35 °C
на водата.
Процесът продължава до настъпване на рязък спад на
интензивността на инвертиране на захарозата. Инвертираният
захарен разтвор е с алкална реакция, поради което към него се
добавят 5 g оцетна киселина, за да се достигне рН на
естествения мед. За ускоряване на процеса на инвертиране
може да се използва концентриран пречистен ензим
(инвертаза), получен в лабораторни условия от дрожди или
гъбички.
Резултатите от изследванията (табл. 1) показват, че
процесът на инвертиране и превръщане на полизахаридите в
монозахариди протича най-интензивно до 9-ия ден от началото.
След това процесът се забавя, вероятно поради намаляване на
количеството инвертаза, който е доставен с натуралния пчелен
мед.
От данните се вижда, че захарозата намалява към 9-ия ден
от 76,85% до 54,69% (1,4 пъти), а в края на опита до 50,70%
(1,5 пъти). Количеството на монозахаридите фруктоза, триоза и
глюкоза се увеличава съответно 2,0; 2,1 и 2,2 пъти.

I II

III IV

V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV ден

Фиг. 2. Графични зависимости от процеса на инвертиране на
захарозата до фруктоза, триоза и Д-глюкоза по резултатите от
първия експеримент
Табл. 2: Лабораторни тестове за инвертиране на захарен разтвор 2
Захароза
Триоза
Д- глюкоза
Фруктоза
Ден
[%]
[%]
[%]
[%]
I
68,6421
3,6893
11,4301
16,2487
II
60,8504
4,9328
14,7342
19,4723
III
57,3842
5,0217
16,2437
21,3414
IV
52,8721
6,1472
17,8412
23,1405
V
49,1031
6,7431
19,1247
25,0278
VI
43,3842
7,1438
21,6372
27,8341
VII
41,0912
7,8328
22,9714
28,1036
VIII
38,3416
8,4371
23,5781
29,6431
IX
35,853
8,9563
24,7123
30,4784
X
34,5928
9,0271
25,2364
31,1437
XI
33,5500
9,1296
25,7481
31,5723
XII
32,8807
9,1783
25,9768
31,9642
XIII
32,6431
9,2971
26,0127
32,0471
XIV
32,0856
9,3648
26,2472
32,3024

1

Захарният разтвор е получен от 14,5 kg захар с 1,5 kg акациев мед
и 4 литра вода
2

Захарният разтвор е получен от 14,5 kg захар с 3 kg акациев мед и
4 литра вода
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Направените лабораторни тестове показват, че добавянето
на по-голямото количество натурален мед в захарния разтвор
осигурява по-високо ниво на ензима инвертаза, в резултат на
което се постига по-пълно инвертиране на полизахаридите.
Процесът на инвертиране протича най-интензивно до 9-ия ден
от началото, независимо от количеството на меда в разтвора.

I II

III IV

V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV ден

Фиг. 3. Графични зависимости от процеса на инвертиране на
захарозата до фруктоза, триоза и Д-глюкоза по резултатите от
втория експеримент

3. Заключение
От резултатите от лабораторните експерименти и техния
анализ може да се формулират следните изводи:
1. При използване на създадената уредба за ензимна
хидролиза на захарите, процесът на инвертиране на
полизахаридите е най-интензивен до деветия ден,
независимо от добавяното количество мед. След този
период ензимният процес протича с много бавни
темпове.
2. Процентът на монозахаридите триоза, Д-глюкоза и
фруктоза нараства в процеса на инвертиране след
увеличаване на количеството натурален мед (от 1,5 на
3,0 kg).
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МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ОВЪРШАВАНЕ НА СУСАМ
METHOD AND DEVICE FОR THRESHING OF SESAME
МЕТОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБМОЛОТА КУНЖУТА
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Abstract: In the following, well-founded a method and is proposed preliminary version of the device for stationary whole plant
threshing of sesame. Presented a methodology for calculation of basic geometric and kinematic parameters of crushing and
grinding mechanism consists of a pair of metallic corrugated rollers, for threshing of sesame.
Keywords: SESAME, THRESHING, METHOD, DEVICE

1. Увод

Съществуват сортове със саморазпукващи се семенни
кутийки и с неразпукващи се семенни кутийки [3]. При
първите механизираното прибиране е съпроводено с огромни
загуби на пълноценни семена вследствие на разпиляване. При
вторите проблемът е в ефективното и качествено отделяне на
семената от кутийките. В периода на зрялост и готовност за
отделяне на семената семенните кутийки са изсъхнали,
втвърдили са се, добили са типична дървовидна структура и
съпротивлението на разрушаване е много голямо [4]. Всяко
непремерено приложено усилие за разрушаване на кутийката
води до частично или пълно унищожаване на семената, както и
до загуба на кълняемост. Въпросът, на който трябва да се даде
отговор, е: Какъв принцип на овършаване на сусам да се
използва и как да се механизира процесът, за да се получи
максимално количество пълноценни в биологично отношение
семена с високи, гарантирани посевни качества по възможност
без механични повреди и с минимален разход на труд и
енергия?

Сусамът е многогодишно растение, достигащо на височина
до 0.5…1,0 m, с издължени, по-широки в средата листа, дълги
от 4 до 14 cm. Стеблата в основата са с дебелина най-често в
диапазона 10…30 mm. Плодът на растението представлява
шушулка с форма на елипсоид с 2…4 камери, всяка
съдържащи около 20 семена. Сусамът има изключително
стопанско значение. Сусамовото масло, добивано от семената
му, се използва в химическата, козметичната, лекарствената и
хранителната промишлености. В условията на България
семената на сусама узряват през есента. Прибирането на
сусама започва, когато първите няколко кутийки станат
зеленикаво-кафяви и семената им са придобили типичния за
сорта цвят (фиг. 1).

2. Метод
Целта е да се предложи такова устройство за овършаване,
чийто основен характерен показател е качеството на процеса,
т.е. получаване на максимално количество пълноценни семена
и с най-добри посевни качества.
В сравнение с житните култури семената на сусама са
значително по-чувствителни към травмиране при въздействие
на работните органи на класическите вършачки [2]. За
овършаване на сусам със затворени кутийки се предлага
използването на смачкващо-претриващ принцип без ударно
въздействие. Доказано е, че чрез прилагането на този принцип
се постига целта за пълно отделяне на всички ценни в
биологично отношение семена с минимални загуби от
травмиране при механичната обработка [1].
На фиг. 2 е представен идейният вариант на устройство за
семедобиване при спазване критериите за проектиране.
Вършачният апарат изпълнява ролята и на дозатор. Той
реализира смачкващо и претриващо въздействие и се състои от
двойка метални рифеловани валяци, въртящи се един срещу
друг с различни ъглови скорости. Двойката валяци
едновременно смачква и претрива семенните кутийки от
подаваната растителна маса. Хлабината между тях може да се
регулира. Използването на рифели върху валяците води до два
положителни ефекта. Първо, подобрява се захващащата
способност на валяците и второ – при различните периферни
скорости на двата валяка материалът между рифелите е
подложен на разрезни усилия, които водят до разрушаване на
семенните кутийки и освобождаване на семената.

Фиг. 1. Окосен и подготвен за сушене сусам

Прилагат се различни технологии за прибиране на
културата. При една от тях растенията се окосяват ръчно или
механизирано. Пренасянето им до пункта за последваща
обработка се извършва с платнища или чували, за да се избегнат
загубите от разпилени свободни семена. След това се изсушават и
овършават. Към момента овършаването е проблем.
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d max − d min .
Dв
От условието за захващане може да се запише:
(6)
cos ϕ < cos α ,
d − d min ,
(7)
cos ϕ < 1 − max
Dв
откъдето, изразявайки Dв, се получава
d − d min .
(8)
Dв > max
1 − cos ϕ
Ясно е, че колкото по-голям е диаметърът на валяците,
толкова по-добра е захващащата им способност. Но масовият
инерционен момент нараства с квадрата на диаметъра на
валяците, а оттам и мощността за задвижването им. Освен това,
недоброто балансиране масата на валяците с голям диаметър
поражда големи центробежни сили, които допълнително
увеличават разхода на енергия и разбиват лагерите им. С
увеличаването на ъгъла на триене φ диаметърът на валяците
може да се намали. Затова е необходимо да се познават
коефициентите (респективно – ъглите) на триене на сместа за
овършаване по различни работни повърхнини. Наложително е
да се изследват статистически стойностите на размерите на
сеченията на стъблата, за да се определи диаметърът на
валяците Dв във функция от максималните стойности dmax на
тези размери. Колкото до хлабината между валяците dmin, тя се
колебае около средния размер на семената за различните
сортове с цел предпазването на същите от травмиране. В
същото време хлабината dmin трябва да бъде по-малка от
минималния размер на семенните кутийки, за да се осъществи
сигурното им разпукване (смачкване) и да се освободят
семената.
От неравенство (8) може да се изрази разликата dmax-dmin,
която представлява стойността на деформация (смачкване) Δd:
(9)
d max − d min = ∆d < Dв (1 − cos ϕ ) .
От тригонометричните зависимости и това, че tgφ=f,
включвайки и граничната стойност на условието за захващане,
окончателно се получава:
.

1
(10)

∆d ≤ Dв 1 −
2


1
f
+


Този израз дава връзката между деформацията Δd,
коефициента на триене f и диаметъра на валяците Dв и се
използва като проектен.
Поради това, че валяците се въртят с различна честота,
съответно ω1в и ω2в, а повърхнините на валяците са снабдени с
надлъжни рифели с правоъгълно сечение и стъпка Тв между
тях, равна на два пъти широчината на рифела, то растителните
частици са подложени допълнително на очесване с претриване.
В голяма степен ефектът от това въздействие зависи от
дължината на пътя на частицата по периферията на валяците от
мястото на захващане до напускането на работното
пространство. Тази дължина се нарича работен път L. Той е
определен по следния начин (фиг. 4):
(5)

Фиг. 2. Идеен вариант на смачкващо-претриващо устройство

Предлаганият метод на овършаване притежава следните
предимства: изключено е ударното въздействие върху
материала за овършаване; принципът е енергоспестяващ;
минимално раздробяване на подавания за овършаване
материал.

3. Резултати и дискусия
За да протече процесът на смачкване и претриване между
валяците, отделните растителни части от сместа, подавана за
овършаване, трябва да бъдат сигурно захванати от валяците и
увлечени между работните им участъци. Условието за
захващане от валяците се извежда като се определят силите от
схемата на фиг. 3.
Отделна растителна частица с максимален размер на
сечението си dmax се подава между двата валяка, въртящи се
един срещу друг. Между валяците е установена хлабина dmin.
Силата, с която се притиска частицата към валяците е сума от
теглото й и силата, породена от ускоряването на масата й,
вследствие на падането й върху валяците от височина h0. В
точката на контакта B възниква нормална сила N и сила на
триене F.
dmax
N

Ny
Nx

B
F
O1

A C

Y

F

X

ω2в

F
Dв

O

dmin

Фиг. 3. Схема на захващане от валяците

Като се използват известни теоретични зависимости
за работа на смачкващи (пресоващи, откъсващи) валяци може
да се запишат следните условия за нормална работа:
(1)
Fy > N y ,

cos α = 1 −

dmax

(2)
f > tgα ,
(3)
ϕ >α ,
където f е коефициентът на триене между растителната частица
и повърхността на валяка; α - ъгълът на захващане; φ - ъгълът
на триене.
Ъгълът на захващане α може да се изрази във функция от
диаметъра на валяците Dв, максималния размер на сечението
на подаваните растителни частици dmax и хлабината между
валяците dmin:
OA
(4)
cos α = 1 .
O1 B
Чрез заместване значенията на O1 A и O1 B , се получава

B
α

α

К

O

A C

D
O2

dmin
Фиг. 4. Определяне на работния път между валяците
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Растителната частица влиза в контакт с единия валяк в т. B,
а напуска валяка в т. C. Това означава, че работният път се
измерва с дължината на дъгата, заключена между т. B и т. C.
Дъгата се вижда от т. K под ъгъл α1. Тъй като ъгълът α1 е
малък, разликата между дължината на дъгата BC и хордата BC
е незначителна. При тази уговорка може да се приеме, че
дължината L на работния път се измерва с отсечката BC. След
преобразувания за L се получава:

Използвайки диференциала на скоростите k, последното
уравнение може да се запише в следния вид:
v
(19)
vk = v1в − 1в .
k
При по-голяма стойност на диференциала на скоростите k
по-интензивно ще протича претриването на подавания
материал. Но с увеличаването на диференциалната скорост vk
ще нараства и необходимата мощност P за това въздействие и
то с квадрата на скоростта:
m' v 2
(20)
P= в k .
2
По горната причина не е препоръчително използването на
скорости с голяма разлика. От последните зависимости за
скоростите, замествайки с равното на диференциала на
скоростите k, следва, че:
L
(21)
k=
L − Tв
kv + v2 в ,
и (22)
v0 = 2 в
2
откъдето
2v 0 .
(23)
v2 в =
k +1
В последното равенство, ако се замести k с неговото
равно, се получава:
2v ( L − Tв ) .
(24)
v2 в = 0
2 L − Tв
А имайки предвид уравнение (15) и условието за захващане от
валяците, окончателно за v2в се получава:
T 

v0  ϕDв − в 
2 .
(25)
v2 в ≤ 
ϕDв − Tв
По израз (25) може да се определи скоростта на бавния валяк
v2в, а след това – скоростта на бързия валяк v1в.

 d − d min  .
L = Dв  max

2


С увеличаването на размера dmax на частиците и с
намаляването на хлабината dmin се увеличава дължината на
работния път L. На практика размерът dmax е случайна
величина, макар и в очакван интервал, а хлабината dmin се
задава и за конкретен сорт е постоянна - dmin=const.
Диаметърът на валяците Dв не трябва да се увеличава много и
по изтъкнатите по-горе съображения.
Дължината на работния път L може да се изрази и чрез
следния израз:
D
(12)
L =α в ,
2
където α е ъгълът на захващане, rad.
Между валяците, освен смачкване, трябва да се осъществи
и откъсващо-претриващо въздействие. За да се реализира това
въздействие, в работния участък един рифел от бързия валяк
трябва да изпревари поне един рифел от бавния. Това означава,
че ако за определено време t точка от работната повърхнина на
бързия валяк измине разстояние равно на работния път L, то за
същото време t точка от работната повърхнина на бавния валяк
трябва да измине същото разстояние намалено с дължината на
стъпката Tв между рифелите. Това може да се запише по
следния начин:
(13)
ω1в t = L
и (14)
ω 2в t = L − Tв .

(11)

След изразяване на времето t от двете уравнения като
отношение на път към скорост и като се използва връзката
между работния път L и ъгъла на триене φ се получава:
(15)
n
ω1в
ϕ
≥
≤ 1в
ω 2 в ϕ − 2Tв n2 в
Dв
където n1в е честотата на въртене на бързия валяк, min-1;
n2в - честотата на въртене на бавния валяк, min-1.
Отношението между скоростите на валяците се нарича
диференциал на скоростите k и оптималните му стойности са в
диапазона 1,2...1,8. Диференциалът на скоростите k трябва да
се увеличава пропорционално с нарастването на отношението
между стъпката Tв на рифелите и диаметъра на валяците Dв, за
да се изпълни условието (15).
При подаването на материала към валяците растителните
частици се удрят в повърхността им, отскачат, загубват
скоростта си и вследствие на това захранването на валяците
допълнително се влошава. За да се избегне удара, отскачането
и евентуални загуби на семена, скоростта на подаване v0 трябва
да бъде равна на скоростта на материала в зоната между
валяците vm. Следователно, трябва да е спазено следното
равенство:
(16)
v0 = v m
или
v + v2 в .
(17)
v0 = 1в
2
Диференциална (относителна) скорост vk се нарича
разликата между периферните скорости на валяците:
(18)
vk = v1в − v2 в .

4. Заключение
На основание на изложеното по-горе може да се
формулират следните изводи:
1. Обосновани са подходящ метод и принципна схема на
устройство за овършаване на сусам чрез смачкване на
семенните кутийки и претриване.
2. Изведени са теоретични зависимости за основни
конструктивни
и
кинематични
параметри
на
устройството.
3. Изведените зависимости могат да се използват при
проектирането и изработването на устройството за
овършаване на сусам.
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Ако двата валяка се въртят с еднаква периферна скорост,
материалът, който преминава между тях, само ще се
деформира, смачка и уплътни. Но целта е да се осигури и
откъсващо-претриващо въздействие. Това се постига чрез
придаването на различни периферни скорости на валяците.
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РЕГУЛИРАНЕ НА ТОПЛО- И МАСООБМЕННИТЕ ПРОЦЕСИ В
КОНДЕНЗАЦИОННА СУШИЛНЯ

Пламен Цветков
Abstract: The article describes the variant of the block diagram of the automatic control system of dryer
of condensing type using thermoelectric modules, and sets objectives for further research.
Keywords: Control system, dryer, thermoelectric module, transfer function
ВЪВЕДЕНИЕ
В сушилната камера (2) чрез вентилатора (6-1) се
подава осушен и нагрят в горещия радиатор (8) въздух,
който отнема влагата от продукцията (3), след което част от
него, продухван от вентилатор (6-2), преминава през
студения радиатор (5), температурата на който се поддържа
по-ниска от точката на росата, и върху който кондензира
изпарената от продукта (3) влага, като кондензатът се
отвежда извън сушилнята чрез дренажната система (9). Понататък осушенят въздух се насочва отново към гроещия
радиатор (8). Цикълът на циркулация на сушилния агент
(въздух) е затворен.
В този случай хладилната машина работи като
термопомпа, пренасяща топлинната енергия, получена при
кондензацията, към горещия радиатор.
Външната
енергия,
внасяна
в
системата,
компенсира само неизбежните топлинни загуби през
външните стени на уредбата, като топлината, изразходена за
изпаряване, се връща обратно при кондензацията.
Тъй като системата е затворена,
(1)
P = I.U = Ck(tc – tb)S,

В процесите на сушене на земеделска продукция се
използва не малко количество топлинна енергия. Недостатък
на най-често срещаните сушилни инсталации са високите
стойности на специфичния разход на енергия за изпаряване
на 1kg влага от изсушавания продукт. Това е дължи на
значителните температура и влажност на излизащия от
сушилнята въздух, използван, като правило, като сушилен
агент. Съществуващите системи за рекуперация снижават
само частично разхода на енергия. По тези причини е
целесъобразно използването на кондензационни сушилни
със затворен цикъл на циркулация на сушилния агент
(въздух).

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Изследване възможностите за регулиране на
процесите в кондезационна сушилня в зависимост от
производителността на хладилната машина и скоростта на
обдухване на охлаждащия радиатор в кондензационната
камера, за да се регулира температурата и се минимизира
времето за изсушаване на продукта.

където P – мощност на елемента на Пелтие, W; I и U –
подаваните захранващи ток, А, и напрежение, V; Ck –
температурно съпротивление на топлоизолацията, W/m2; S –
обща площ на топлоизолацията, m2; tc и tb – температури в
сушилната камера и извън нея, 0C, т.е. при постоянни
захранващо напрежение външна температура:
(2)
tc = k I,

МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
За постигане на поставената цел се предлага
технологична схема, представена на фиг. 1.
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1 където k е коефициент на пропорционалност, който може да
експериментално.
2 се определи
Предавателните функции на частите от системата
3 могат да бъдат описании по следния начин:
4 представя:- В начално приближение сушилната камера се
5
6
6-1, 6-2
7
(3)
k=(c0m0)/(λ1c1ρ1),
8
9 Nω – нормиращ коефициент по време, h; c0m0 – топлоемкост

на влажния материал, отнесен към 1 m2 от повърхността на
топлоизолацията, J/( m2.K); λ1c1ρ1 – коефициент на
използване на топлоизолацията, J/(m2.s0.5.K); c0 –
топлоемкост на топлоизолацията, J/(kg.K); λ1 – коефициент
на топлопроводност, J/(kg.h.K); ρ1 - плътност на
топлоизолацията, kg/m3.
- Студеният и горещият радиатори представляват
нелинейни звена – елементът на Пелтие между тях е
нелинеен елемент. За него е характерно, че се използва
стабилизация на температурата на едната от страните му с
цел повишаване на ефективността. От тук това звено може
да се представи във вид на нелинейност със зона на
ограничение (фиг. 2).

Фиг.1. Схема на експерименталната уредба
1 – Термо изолиран крпус; 2 – Сушилна камера; 3 –
Продукт; 4 – Термо сензори; 5 – Студен радиатор; 6-1,
6-2 –Вентилатори; 7– Елемент на Пелтие; 8 – Горещ
радиатор; 9 – Дренажна система; 10 – Сензори за
температура и влажност.
Предлага се прилагането на кондензационна сушилня,
като в ролята на охлаждаща машина се използва елемент на
Пелтие, предвид неговата компактност и отсъствието на
движещи се части.
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Фиг. 2. Нелинейност със зона на ограничение
Предавателната функция на такова звено след хармонична
линеаризация се записва:

(4)
като А е амплитудата на входния сигнал, която се измерва и
нормира.
- Предавателната функция на
звеното за
стабилизация се описва като инерциално звено то първи
порядък:

(5)
Тн – време константа, която се определяя експериментално.
- В измервателата система се използват цифрови
сензори за температура и влажност, поради което, в
конкретния случай, те могат да бъдат разглеждани като
безинерциални.

ИЗВОДИ
Така конструирана кондензационна сушилня
позволява както регулиране на работната температура на
сушене според технологичните изисквания, така и
минимизация на прдължителността на процесса.
За правилното функциониране на системата за
регулиране е необходимо експериментално определяне на
настроечните коефициенти.
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[4] Невенкин С. Сушене и сушилна техника. С. 1985.
[5] Цветков П., Велева Е. Кинетика на процесите в
кондензационна сушилня НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА
РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013
[6]http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Humidity/C
limateHumidity/
[7] http://www.kolorit-ind.ru/good_advice/dew_drop/
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ОЧЕРЕДЕЙ К ОБОСНОВАНИЮ ПАРАМЕТРОВ
КОЛОСОУБОРОЧНОЙ ЖАТКИ.
APPLICATION OF QUEUING THEORY TO THE STUDY OF THE PARAMETERS OF HEADER-STRIPPER
проф., докт. инж. Джамбуршин А.Ш., проф. докт. инж. Атыханов А.К., E-mail-alimjam156@yandex.ru
In this paper report covers the research issues of stripper header harvesting wheat in Kazakhstan. This method allows to leave the stems in
the field to protect soil from wind erosion and accumulate the moisture in the winter. We have carried out laboratory and field tests which
had demonstrated that this method is going to allow to obtain crop during the driest year and reduce the losses of yield.
В основных зернопроизводящих странах (США, Канада,
Россия, Аргентина и Казахстан) все больше посевных
площадей обрабатывается по no-till технологиям. Такая
технология
является
энергосберегающей,
позволяет
накапливать зимне-весеннюю влагу, а ,самое главное,
сохранять почву от ветровой эрозии. Эта технология наиболее
эффективна, если на поле оставлять высокую стерню в
процессе уборки зерна. Для этого потребуется специальная
жатка, очесывающая колосья и оставляющая стоячую стерню в
поле. Уборка только колосовой части урожая существенно
улучшает работу комбайна-снижает мощность на обмолот и
потери за молотильно-сепарирующим агрегатом.
Традиционно-сложившиеся
способы
уборки
зерновых
основываются
на
принципиально
порочной
идее
одновременной уборке колосовой и стеблевой массы, которые
в процессе обмолота интенсивно перемешиваются. В
результате имеем парадоксальную систему уборки и обмолотавначале сами смешиваем, затем затрачиваем колоссальные
усилия на отделения одной части урожая от другой, теряя при
этом не только энергию, но и зерно.Для отделения зерна от
соломы и половы требуются специальные механизмысепарирующие органы, размеры которых зависят от
соломистости поступающей массы, примерно 1м2 поверхности
соломотряса для пропускной способности 1кг/сек.
Таким образом мы можем повысить производительность
комбайна, даже уменьшив поверхность
соломотряса, исключив попадание соломы в комбайн. Каким
образом? По нашим исследованиям
при уменьшении длины соломин с колосом от 60 до 20 см.
величина отношения массы зерна к массе соломы изменяется
соответственно от 1: 2,5 до 1 : 0,5 в результате чего производительность комбайна возрастает в 1- 2.3 раза.
Помимо
производительности,
уменьшение
соломистости
обмолачиваемой массы является основным фактором снижения
мощности, потребляемой барабаном молотилки. Увеличение
энергии при обмолоте более длинных стеблей объясняется
дополнительным расщеплением, разрывом, упругой и
пластической деформациями, а также возросшими силами
трениями обмолачиваемой массы растений о рабочие органы
барабана и деки, частиц соломистого вороха между собой.
Кроме того здесь следует учитывать дополнительный расход
энергии на удар, на преодоление сил инерции количественно
возросшей массы и на сообщение кинетической энергии
продукта обмолота.
Наши исследования показали, что
потребная мощность комбайна снижается в 2,3 раза при
уменьшении содержания соломы в массе в 2 раза. Другим
весьма важным эффектом при колосоуборке следует считать
уменьшение потерь при недомолоте и качественного
улучшения процесса сепарации зерна на решетах. В наших
опытах при отношении веса зерна к весу соломы 1:0,7
сепарация зерна через подбарабанье составила 92%, а при
соотношении 1:2,5 только лишь 65%. В результате очевидно,
что потери за молотильно-сепарирующими органами
значительно снижаются. Этот фактор компенсирует некоторое
снижение урожайности при нулевой технологии возделывания
зерновых культур. Для Казахстана как зоны подверженной
ветровой эрозии почвы колосоуборка необходима как средство

предотвращения ветровой эрозии и сохранения влаги в почве,
что хорошо согласуется с казахстанской концепцией «зеленой
экономики». Оставление стерни резко снижает скорость ветра
над поверхностью почвы, а в зимний период высокая стерня,
оставшаяся в поле вместе с почвенными частицами
задерживает и накапливает снег, что повышает запас влаги в
почве и гарантирует стабильный урожай. Например, при
высоте стерни 10см. влаги на поле накапливается 268т/га, а при
высоте стерни-40см.-1148т/га. Такой запас влаги-гарантия
урожая.
В засушливые годы пшеница на зяблевой вспашке дала
урожай в 8.4 ца/га, а на полях , где сохранялась высокая стерня
13.1 ца/га. Кроме того в зонах высокого увлажнения хлебостоя
в период уборки следует учитывать, что основная влага
накапливается в стеблях. Эта влага не мешает обмолоту при
колосоуборке.
Но как же убрать зерновые, чтобы оставить максимальную
стерню в поле? С этой цельюу нас в Казахстане в течение
многих лет ведутся работы по созданию колосоочесы-вающих
аппаратов.
Для реализации идеи колосоуборки нами было разработано
специальное устройство-Авторское свидетельство СССР
№1020046 1983г., в котором ротор, имеющий несколько рядов
гребенок, прочесывает хлебостой. При этом вычесываются
колосья, а вся стерня остается в поле.
Одним из наиболее тонких моментов для очесывающих
аппаратов является забивание щелей стриппера стеблями, а то
и сорняками. В этой связи проводилось исследование потока
стеблей,попадающих в рабочую щель очесывающего аппарата.
Этот поток непосредственно зависит от коли-чества щелей на
единицу ширины захвата аппарата, чем больше количество
щелей, тем поток
будет менее интенсивным. Этот принципиальный параметр(
количество щелей на метр захвата)
определяется методами теории массового обслуживания из
следующих соображений. Надежная
гарантия отрыва всех поступивших в щель стриппера стеблей
настает тогда, когда число рабочих
щелей (каналов обслуживания) Sk будет соответствовать
количеству поступающих в единицу
времени стеблей (параметр потока-λ). Из теории массового
обслуживания
количество
каналов
обслуживания
с
вероятностью ожидания в в очереди P ≥ 0 определяется по
номограмме Эрланга (1). где исходным значением является
𝜆𝜆
интенсивность обслуживания, равная 𝜓𝜓 = , где µ-параметр
µ

обслуживания ( в нашем случае количество стеблей, которое
может быть срезано в пределах рабочей щели за единицу
времени t.
Количество стеблей в потоке, поступающих в рабочую щель,
подсчитывается в выходной щели на длине lз ≈ 100мм.
параметр распределения потока требований определяется по
формуле
(1) a1= 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 1,41,
которая означает, что в рабочей зоны стриппера, длиной 100мм
следует ожидать в среднем 1,41 стеблей при фиксированной
ширине пальцев.
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Дисперсия Пуассоновского распределения (рис.1) определится
как
(2)
S= 𝑎𝑎2-(x)2= 1,48 ≈ 1,41 = 𝑎𝑎1 .
Следовательно , плотность потока при рабочей скорости
движения стриппера 2м/сек будет
λ= 28,2стеблей в секунду.
Параметр обслуживания µ определяется следующим образом:
при транспортировании срезанной колосовой массы шнекомбитером по кожуху (рис.2) за счет сил трения она будет
увлекаться лопастями шнека до угла ε2. После этого силы
трения уравновесятся массой колосьев, которые
находятся выше угла ε2. Для того, чтобы колосовая масса не
перебрасывалась через ось шнека-битера, должно быть
выполнено следующее условие:
(3)

n<

60

𝜋𝜋ϳ (ϳ+𝑓𝑓𝑓𝑓 )

колосья, из-за чего они выбрасываются открытую переднюю
часть кожуха. Для устранения этого явления нами предложено
устройство (авт. свид. СССР №382379) ( рис 2), основным
узлом которого являются подвижные щитки 5, закрепленные
на цепи 6. Цепи получают привод через две конические
шестерни 7 и звездочки 8 от шнека. Передаточное число
привода
должно
обеспечить синхронное перемещение
подвижных щитков на каждый оборот шнека-битера. Щитки
имеют специальные вырезы для прохода режущей кромки
шнека с ножами. Для щитков обеспечивает перекрытие части
кожуха стрипперного аппарата равна шагу шнека. Срезанные
колосья,
увлекаемые центробежной силой, ударяются о
подвижные щитки и, встречая преграду, падают на
поверхность витков шнека, а затем транспортируются в
продольном направлении
по внутренней стенке кожуха.
Диаметр битер стрипперного аппарата имеет принципиальное
значение. При малом его диаметре колос не будет помещаться
в кожухе шнека-битера, и шнек-битер не сможет подвести
колос к противорежущей кромке.
Поэтому обоснование
размеров шнека-битера исходит из следующих соображений.
Как известно, винтовая линия в пространстве описывается
следующей системой уравнений:
(6)
x2+y2 =r2
𝑧𝑧
y=xtg

𝑔𝑔

3
�2𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝜋𝜋 − 𝑗𝑗𝑗𝑗)�(𝑗𝑗 + 𝜋𝜋 2 )

где: f – коэффициент трения колосовой массы по кожуху и
шнеку;
D – диаметр шнека;
𝑆𝑆
j = – отношения шага шнека к его диаметру.
𝐷𝐷

tgε2=

𝑓𝑓

cos (𝛼𝛼 + 𝜑𝜑 )

.

𝑝𝑝

Здесь
𝜑𝜑t= arctg f – угол трения; α2 – угол подъема винтовой линии.

Каждая точка винтовой поверхности описывает эпитрохоиду ,
взаимодействуя со стеблем и срезая его. Движение оси z ( рис
22) обусловливается транспортирующую способность шнекабитера. Нам требуется определить радиус шнека-битера, при
котором виток будет входить в массу колосьев хлебостоя, имея
скорость в направлении движения агрегата, равную нулю.
Допустим, что точка А, определяемая углом 𝜑𝜑m является
моментом вхождения витка в зону колосьев, тогда радиус
шнека-битера будет равен:
ℎ 𝑘𝑘
(7)
r=

𝑠𝑠

При отношении = 1 угол подъема винтовой линии
𝑑𝑑
α2= 18º, угол подъема массы составит 20º. Длина дуги
на которой происходит срезание или
окружности S2
обламывание колосьев, равна 35 мм при D = 210 мм. Для
ротационно-винтовых режущих аппаратов отношение длины
𝜋𝜋𝜋𝜋
окружности к длине противорежущей кромки равно: K1= ≈
𝑆𝑆3
4 ÷ 5.
Так как противорежущая кромка в ротационновинтовом режущем аппарате располагается симметрично
вертикальной оси, то длина задней части не может быть
больше всей длины зоны резания, а длина противорежущей
𝐷𝐷𝐷𝐷
части впереди оси равна S1= ≈ 0,1𝜋𝜋𝜋𝜋 (при D= 210 мм S1= 66
2𝐾𝐾
мм).
Таким образом, полная длина зоны резания составит
𝑓𝑓
(4)
S3=S1+S2=πD (0,1 + arctg
).

( 1−sin 𝜗𝜗 )

hk- длина колоса
ϑ- угол входа лопасти шнека-битера в хлебостой.

Угол ϑ определяется следующим образом.
В плоскости поперечного сечения витка координаты точки А
определяются уравнениями:

cos (𝛼𝛼 +𝜑𝜑𝜑𝜑 )

Количество колосьев, одновременно умещающихся на данной
длине зоны резания, зависит от их ширины b. Распределение
ширины колосьев подчиняется нормальному закону и поэтому
максимальная ширина с доверительной вероятностью 0,975 (
при параметрах распределения 𝑏𝑏=10,9 мм Sb=2.02) равна 18,05
мм.
Следовательно, количество колосьев, одновременно
𝑆𝑆
умещающихся на всей длине зоны среза, составит: nk=
≈ 6.
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
Таким образом параметр обслуживания определяется из
выражения:
𝑛𝑛𝑛𝑛 ∗𝑛𝑛 ∗𝑚𝑚
(5)
µ=

(8)

r cos wt= ¯vm t+ x
r sin wt= ¯y

Поскольку скорость по оси должны равняться нулю, то есть
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 0, то из первого уравнения имеем
𝑑𝑑𝑑𝑑
(9)
Vm- rw sin wt=0
𝑉𝑉𝑉𝑉 1
или sin wt=sin 𝜑𝜑m= =
𝑟𝑟𝑟𝑟 𝜀𝜀𝜀𝜀

В результате диаметр шнека-битера будет равен
1
(10)
D =2 hk/ (1- ).
𝜀𝜀
Таким образом мы определили два основных параметра
количество рабочих щелей стриппера на удельную ширину
захвата и диаметр шнека-битера.
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где: n – число оборотов шнека-битера ( 300 об\мин)
m – число ходов винта (принимаем за 1).
𝜆𝜆
Откуда интенсивность обслуживания ψ= = 0.9
µ

Выводы.
1.Колосоуборка в условиях Казахстана сулит не только
увеличение производительности комбайна,но и накопление
влаги высокой стерней в зимний период. Кроме того высокая
стерня защищает почву от ветровой эрозии.
2.Методом теории массового обслуживания обоснован
основной параметр вычесывающего аппарата-количество
пальцев на удельную ширину захвата.
Литература.
Кофман А. Методы и модели исследования операций. М. 1966

По номограмме Эрланга(1)
определяется число каналов
(щелей) с вероятностью ожидания в очереди P = 0,05, которое
находится между значениями 2 и 3. Отсюда определяется
ширина пальцев Bn= 18 мм.
Таким образом, на 1 м ширины захвата стриппера необходимо
иметь не менее 50 пальцев. Как показали проведенные нами
эксперименты, не всегда представляется возможным
ограничить скорость шнека-битера, так как при уборке
влажных и засоренных хлебов требуется повышенная скорость
резания. При увеличении скорости вращения шнека-битера
возрастают центробежные силы, действующие на срезанные

62

ADAPTATION OF AN EXISTING SOLUTION FOR WORK
IN NEW CONDITIONS – AN ANALYSIS OF THE METHODOLOGY
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Abstract: The analysis of the problems to be solved in the engineering practice shows that the adaptation of an existing solution to work
in new conditions is one of the most common design problems. For harvesting soybeans and other row crops in the country are widely used
headers HPS produced by METAREM - AD Pavlikeni. They were created in connection with the introduction of technology for row
harvesting of soybeans in our agricultural production, which is well known and widespread in the world practice. Through the analysis of
the collaboration of TISEM - AD, Ruse and METAREM - AD on creating headers HPS, the contents of the engineering preparation for the
production, is clarified. On this basis, a model (algorithm) to solve the engineering task of adapting an existing solution to work in new
conditions is proposed.
Keywords: DESIGN PRACTICE, HEADERS FOR HARVESTING SOY CROPS, DESIGN MODEL

advantages over headers for merged collection. In addition to
regular technology for harvesting soy plantings, in the conducted
study in TISEM – AD, the structure and principles of the headers
for row collection that are used most widely in the world practice,
have been clarified. The study concludes with a recommendation
that the engineering preparation of new production should focus on
adapting of an available solution for operating in terms of Bulgarian
agricultural production.
The introduction of row technology for harvesting soy crops
inland is associated with the beginning of the collaboration between
TISEM - AD and METAREM - AD for preparation for the
production of a row header, by which simultaneously are harvested
six rows of soy plantings planted at a spacing of 70 cm. The
collaboration began with systematization of the specific
requirements to be met by the row header after its manufacturing
and defining limitations to the design. In this connection and in
accordance with the current national regulations, technical
assignment has been compiled and approved. Based on the technical
assignment and the chosen strategy - to adapt an existing solution to
work in new conditions, a suitable prototype has been selected. For
the prototype additional information was gathered and tests have
been conducted in terms of Bulgarian agricultural production. On
this basis, changes in the design of the prototype have been marked
out, taken into account in the compilation of the adjusted technical
proposal.

1. Introduction
Using known methods for system design depending on the
solved practical task is crucial for the convergence between theory
and practice. The essential feature for the classification of methods
for systems design in fundamental research that came out late last
and early this century, is the level of innovation [6,7,8,9,10,11,12].
The systematization of methods for system design depending on the
solved practical problem occurs rarely in scientific periodicals. The
question for clarification and systematization of problems to be
solved in the design process in terms of the companies has not
found its common solution. Even a cursory analysis of this process
shows that the design does not always begin from the "white sheet"
and that in their practice design engineers solve problems of a
varying scope and complexity.
As a result of earlier conducted studies it was found that in
companies were solved three basic problems – an adaptation of an
existing (turnkey) solution to work in new conditions, an
improvement of a turnkey solution, a combination with precast or
creating a new solution. On this basis a generalized model for the
design of technical systems is proposed, which is obtained by
combining (superimposition) of models (algorithms) for solving the
defined four main problems of design [4]. The analysis of the tasks
to be solved in engineering practice shows that the task of adapting
existing solution to work in new conditions is one of the most
common design problems. At the same time, a research on the
content of this problem is also extremely rare in scientific
periodicals.
For harvesting soy plantings and other row crops in Bulgaria
headers HPS are widely used. They are manufactured by
METAREM - AD Pavlikeni. They were designed in connection
with the introduced technology for harvesting in rows of soy
plantings agricultural production inland, which is well known and
widespread in the world practice. Through the analysis of the
collaboration of TISEM - AD, Ruse and METAREM - AD on
designing headers HPS, the content of the engineering preparation
for production, is clarified. On this basis, a model (algorithm) to
solve the engineering problem of adapting an existing solution to
work in new conditions is being proposed.

2. Design preparation for manufacturing of
headers HPS
Fig. 1 Row header for harvesting soybeans HPS

When harvesting soy crops using headers for cereals connected
to self-propelled harvesters, huge losses of grain appeared. One way
to reduce this is to use special headers. As a research result done by
TISEM – AD, it has been found that in the world practice are used
two types of headers for harvesting of soy crops - row type headers
and headers for merged collection by a floating cutting apparatus.
By research study it was found that row headers have a number of

The design continues with development of the technical
proposal to the level of detailed design work and to the
development of complete technical documentation. Despite of
activities duplication and multiple returns to the technical proposal,
requirements and limitations to the technical assignment, in this
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later phase of the design three stages can be specified – a
development of a preliminary (conceptual) design, a development
of a detailed design and a development of a complete technical
documentation. Founding the design on a prototype significantly
facilitates the implementation of the stages of the later phase of the
design.
The preparation for mass production of the row header
continues with production and testing of a specimen, design and
manufacturing of technological equipment and production and
testing of the zero series. Following the successful implementation
of all stages of the cycle-preparation for production, the mass
production of the family row headers for harvesting soy crops, has
been reached by HPS METAREM - AD [2,3] (Fig. 1).

adapting of the existing solution, created earlier, to work in new
conditions (Fig.2). The model is presented as a solved problem on
the basis of previously created generalized model for designing of
technical systems, obtained by combining (superimposition) of
models (algorithms) to solve the four basic design problems. The
generalized model itself is part of the developed models for the
hierarchical comparison between the life cycle of the technical
system, the technical preparation for production, engineering
preparation of production, and design, resulting from earlier studies
[1,5]. In a highlighted in dark in Fig. 2 are shown the steps forming
the structure of the model (algorithm) to solve the engineering task
of adapting an existing solution to work in new conditions.
The design process starts with the clarification and definition of
the problem (Fig.2). The implemented activities for this stage of the
four engineering problems from practice can be unified, as the
choice of a strategy for solving the task is performed at a later stage.

3. A model (algorithm) for solving the engineering
task of adapting existing (turnkey) solution to work in
new conditions
The analysis of the design cycle- preparation for the production
of row headers for harvesting soy crops HPS is the basis of the
proposed model (algorithm) for solving the engineering task -

Fig. 2 A model (algorithm) for solving the engineering problem of adapting of an existing (turnkey) solution to work in new conditions
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Feasibility studies are crucial for the successful problem
resolving. The main part of the activities at this stage can also be
unified. Based on the feasibility studies it should be answered the
following two questions: which are the requirements and limitations
to the problem solution and which of the four alternative strategies
will be used to solve the problem. Requirements and restrictions to
the problem solution are classified in the technical assignment. As it
became clear with the performed analysis, the technical assignment
for developing of row headers for soy crops HPS was developed
and approved according the currently valid national regulations.

[4] Angelov, B. S. Mateev. General model for the design of
technical systems - a step towards convergence between theory
and practice. (in print ).
[5] Angelov, B. About the Contents of Design Work in the
Preparation Phase for the Production of New Technical
System. International Conference MendelTech'2012, Brno,
2012.
[6] Birkhofer, H. (Editor). The Future of Design Methodology.
London, Springer, 2011.
[7] Cross, N. Engineering design methods. Strategies for product
design, Wiley, Great Britain, 2000.
[8] Hubka V., WE. Eder. Design Science. London, Springer, 1996.
[9] Koller R. Konstruktionslehre für den Maschinenbau. Berlin,
Springer, 1985.
[10] Pahl, G., W. Beitz, J. Feldhusen, KH. Grote. Engineering
Design-A Systematic Approach. Berlin, Springer, 2007 .
[11] Roth, K. Konstruieren mit Konstruktionskatalogen. Berlin,
Springer, 1982.
[12] Ullman, D.G.The Mechanical Design Process. McGraw Hill,
2002.

The main differences between the four defined design tasks are
the optional activities for choosing or synthesis the technical
proposal. The feasibility analysis, as a part of the cycle - preparation
for the production of row headers for soybeans HPS, shows that the
definition of the adjusted technical proposal for solving the
engineering task - adapting the existing solution to work in new
conditions, is preceded by choosing a suitable prototype and
detailed output information for the selected prototype. Discovering
the activities content for selecting or synthesis of a technical
proposal, involved in solving other three design tasks can also be
performed by an analysis of relevant tasks successfully solved by
the engineering practice.
The activities performed at the second design phase, could also
be unified regardless to the design problem - the solution returns to
the base model (Fig. 2). Using a prototype for solving the problem
significantly relieves the steps implemented at the later design
phase. By developing a conceptual design a transition from the first
design phase (the functional phase) to the second design phase
(object phase) is done. The technical proposal is developed to a
level of a complete preliminary design. Within the next stage the
preliminary design is in turn developed to a level of a detailed
design. Based on the clarified interaction and mutual disposition
among the executive organs during the preliminary (conceptual)
design, the development of the detailed design is transferred to a
parallel design of components from different hierarchical levels.
The complete design is reached after multiple calculations for
strength dimensioning and defining the structural and functional
interfaces between the components. The design ends with the
completion of the technical documentation. The components of the
different levels are represented graphically applying tools of the
engineering documentation. By the means of the technical
documentation the next stages of the cycle - preparation of
production are completed.

4. Conclusion
Through analyzing the collaboration between TISEM - AD and
METAREM - AD on developing headers HPS the contents of the
cycle - preparation for production has been clarified. Based on it a
model (algorithm) for solving an engineering problem - adapting of
an existing solution to work in new conditions is proposed. The
model is presented as a solved problem based on the previously
created generalized model for designing of technical systems,
obtained by combining (superimposition) of the models
(algorithms) to solve the four basic tasks of the engineering practice
– an adaptation of existing (turnkey) solution to work in new
conditions, an improvement of a turnkey solution, a combination
with precast or creation of a new solution.
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process.
Keywords: DESIGN PRACTICE, HEADERS FOR HARVESTING, SOY CROPS, DESIGN MODEL

have shown that among the positive aspects there are certain doubts
about the improvement of the design of headers HPS and about the
improvement of their technological capabilities. From the
information gathered it was clarified that by increasing the speed of
the combine harvester more than 5 km/h, the cutting height of plants
has significantly increased and there appeared some disturbances in
the technological process, flowing in particular working sections.

1. Introduction
All fundamental researches on design of technical systems that
came out in the end of XX and the beginning of XXI century define
the task for the improvement of the existing solution as one of the
main tasks of the engineering practice [6,7,8,9,10,11,12]. At the
same time a research into methods for solving this problem are
found rarely in scientific periodicals. This is due to the fact that the
scope and content of the task - improvement of the existing solution
are modified within wide limits. The problem can be defined at the
level of system for conversion of matter, energy and information, an
element of it is the improved technical system, so that the
improvement would cover the entire design process. On the other
hand, the problem can be defined at the level of a technical system
and the improvement would cover the executive organs of the
technical system. Thirdly, the task can be defined at the level of an
executive organ of the technical system and the improvement would
cover the structural elements that build the advanced executive unit.
The lowest level at which can be defined the task of improving the
existing solution is the constructive element. In this task the
construction element - the lowest standing unit in the composition
of the technical system is put under improvement.

The collaboration between TISEM - AD and METAREM - AD on
the improvement of row headers HPS has started with the
systematization of the determined shortcomings and grouping them
according to the scope and their complexity. On this basis technical
assignment has been defined and approved. Based on the technical
assignment and the main and complex disadvantages, changes have
been made to the existing technical proposal and the outcome is an
adjusted technical proposal. In carrying out the next step the
adjustments of the technical proposal reflect on the conceptual
design. The process continues with changes at working sectionlevel and ends with the changes of the smallest scope and
complexity – construction item-level. The detailed design includes
strength calculations and verifying the structural and functional
linking only of the changed components at the different levels. All
the changes reflected in the technical documentation. Based on the
adjusted technical documentation, an improved experimental model
has been produced and tested.

As a result of an earlier study a generalized model for designing
of technical systems has been proposed. It is obtained by combining
(superimposition) of the models (algorithms) to solve the four main
tasks, defined within the framework of this study – an adaptation of
an existing (turnkey) solution to work in new conditions, an
improvement of existing (turnkey) solution, a combination with
precast or a creation of a new solution [4]. Based on this basic
model is proposed a model (algorithm) to solve the engineering task
of improvement of the existing solution. The content of the model
(algorithm) is explained on the basis of the analysis of the joint
work of TISEM - AD, Ruse and METAREM - AD Pavlikeni, on
improving headers for soy plantings HPS. Headers are created in
connection with the introduction of a technology for row harvesting
of soy crops in Bulgarian agricultural production. For the past more
than thirty years since the start of mass production of METAREM –
AD, headers for soy crops HPS have passed a long path of
development and improvement.

2. An analysis of the collaboration of TISEM - AD
and METAREM - AD on the improvement of headers
HPS

Fig. 1 Row header for harvesting soybeans HS

The multiple tests inland and abroad and widespread use in
Bulgarian agricultural production have proved the effectiveness of
row headers HPS in harvesting soy crops and other row crops
planted at a spacing of 70 cm. The results of the tests and the
recommendations given by the farmers and the implemented control

The preparation for production continues with completion of the
technological equipment and later on with production, and testing of
a zero series. Following the successful implementation of all stages
of preparation for production, the mass production of new family of
row headers for harvesting soy plantings HS by METAREM - AD
is reached (Fig. 1). The new family of row headers HS has the
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following advantages, compared to the basic family HPS: the
number of simultaneously collected rows has been increased from
six to eight; the working sections are driven in groups (in two) from
intermediate shafts to which protective clutches are built; by a Vbelt variable transmission the speed of the chain belt conveyors, the
angular velocity of the disc cutter of the working sections and the
forwarded speed of the combine harvester have been synchronized
[2].
Concerning the improvement of the working section the
following changes have been made: the frame of the working
section has been light-weighted; the cutter has been shifted forward
and to the counter-knife a second cutting edge [3] has been
designed; under the counter-knife an unit for deviation of stems has
been placed, that directs by force the plants to the cutting zone; the
range of copying the work section from 150 to 200 mm has been
increased; by a cylindrical spring, mounted on the vertical shaft of
the cutter, the minimum clearance of cutting is ensured; the
backlash in the gears of the transmission of operation sections is
variable adjusted; the working section is locked when the header
harvests sunflower and corn.

3. A model (algorithm) for solving the engineering
task for the improvement of an existing solution
The performed analysis of the collaboration between TISEM AD and METAREM - AD in the improvement of row headers for
harvesting of soy plantings HPS is the basis of the proposed model
(algorithm) for solving the engineering task for the improvement of
the existing (turnkey) solution (Fig. 2). The model is presented as a
solved task on the basis of the previously created generalized model
for the design of technical systems obtained by combining
(superimposition) of the models (algorithms) for solving the four
basic design problems. The generalized model itself is a part of the
developed models for the presentation of the hierarchical
comparability between the life cycle of the technical system, the
technical preparation for production, the engineering preparation of
production and design, resulting from earlier studies [1, 5]. The
steps that form the structure of the model (algorithm) for solving the
engineering task for the improvement of the existing (turnkey)
solution are highlighted in dark in Fig. 2.

Fig. 2 A model (algorithm) for solving the engineering problem of adapting of an existing (turnkey) solution to work in new conditions
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The design process begins with the implementation of the first
three steps of the basic model - clarifying and defining the problem,
conducting feasibility studies and preparation of the technical
assignment. The specificity of the solved problem defines the
different content of activities in this early stage of design. As
revealed by the analysis performed, after justification of the need to
improve headers HPS, the next step is to analyze the results of the
tests carried out, the recommendations of the farmers and the
information gathered by the implemented control. Then the
identified disadvantages are systematized and grouped according to
their scope and complexity. On this basis, the technical assignment
has been drawn up and approved.

[5] Angelov, B. About the Contents of Design Work in the
Preparation Phase for the Production of New Technical
System. International Conference MendelTech'2012, Brno,
2012.
[6] Birkhofer, H. (Editor). The Future of Design Methodology.
London, Springer, 2011.
[7] Cross, N. Engineering design methods. Strategies for product
design, Wiley, Great Britain, 2000.
[8] Hubka V., WE. Eder. Design Science. London, Springer, 1996.
[9] Koller R. Konstruktionslehre für den Maschinenbau. Berlin,
Springer, 1985.
[10] Pahl, G., W. Beitz, J. Feldhusen, KH. Grote. Engineering
Design-A Systematic Approach. Berlin, Springer, 2007 .
[11] Roth, K. Konstruieren mit Konstruktionskatalogen. Berlin,
Springer, 1982.
[12] Ullman, D.G.The Mechanical Design Process. McGraw Hill,
2002.

The specificity of the task for improvement of the existing
(turnkey) solution is the basis for the variety in the selection or
synthesis of the technical proposal. The corrected technical proposal
is based on the following sequence of actions – the shortcomings
from largest range and complexity are systemized, the existing
technical proposal has been analyzed, the existing technical
proposal has been improved and finally the corrected technical
proposal is defined.
By reflecting the adjustments of the technical proposal in the
preliminary (conceptual) design, a transition is made from the first
phase (functional) to the second phase (object phase) of the design
(Fig. 2). The detailed design is essentially a multiple solving the
task of making changes with varying scope and complexity of the
constituent parts at the different hierarchical levels. The analysis of
the improvement process of headers for soy crops HPS shows that
regardless to the scope and complexity of the changes, the problem
is solved by the same methodology - the need for such alteration is
justified, the current situation is analyzed, the desired change is
performed and the change made are reflected in the technical
documentation. From the analysis of the process of improving the
headers it became also clear that to justify the changes needed, in
some cases it was necessary to use research methods [2,3]. Strength
tests and verification of structural and functional linkage are applied
only to the changed parts. The design ends with a reflection of the
changes in the technical documentation. Based on adjusted
technical documents, the next step of preparation of production is
performed.

4. Conclusion
Through analysis of the collaboration between TISEM - AD and
METAREM - AD on the improvement of the headers HPS, are
clarified the types of activities and the content of the work done. On
this basis, a model (algorithm) for solving the engineering task for
improvement of the existing solution, which covers all the activities
of the design process, is proposed. The model is presented as a
solved problem on the basis of a previously created generalized
model for the design of technical systems obtained by combining
(superimposition) of models (algorithms) for solving the four basic
tasks of the engineering practice – an adaptation of existing
(turnkey) solution for work in new conditions, an improvement of a
turnkey solution, a combination with precast or creation of a new
solution.
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Abstract: The article concern to the scientific and research works related to the development of mechatronic control system of sowing unit in
the tilling-and-sowing combined machine. The essence of the project is the use in the combined machine of innovative control system
responsible for the seeding process. The system will control the work of seeding unit (drive) and will maintain a predetermined depth of
seeds sowing. Grooved or pinned units used in seeding are characterized by variability in application rate as a function of the changing
conditions of work (e.g. on the slopes). In the proposed solution, on the basis of the identification of the sensitivity of the sowing machine on
the changing conditions of work, the control algorithm will be developed, which after application to a controllable propulsion system
equipped with the necessary sensors will eliminate inaccurate dosing. Project/Grant No K.2/IN2/64/182979 is co-financed from the budget
allocated for science. Patent No P395909 was made as a part of the grant.

Introduction

Low-cost maize cultivation

The article presents selected aspects of the following
research project: "A low-cost and environmentally friendly system
of fertilization and seeding of maize". The project is carried out in
a consortium composed of three research institutes, two universities
and a fertilizer's manufacturer. The aim of the project is to reduce
expanses related to the maize cultivation by the use of specialized
NPS fertilizer and equipment for simultaneous strip cultivation,
precise fertilizing and maize sowing.

A low-cost and environmentally friendly system of
fertilization and seeding of maize differs from commonly used
systems. The primary difference is a reduced number of operations
(fig. 1). It allows simultaneous strip cultivation, maize sowing and
comprehensive fertilizing by the starting fertilizer dosed shallowly
and new fertilizer, in the form of large granules dosed deeply under
the ground (fig. 2). The basic dose of the new large granular
fertilizer (fig. 3) is supposed to be sufficient until the end of seeded
maize vegetation.

a)

b)
Fig. 1. Scheme of maize cultivation technology; a) traditional tillage, b) low-cost tillage
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Fig. 2. Scheme of agricultural machine for simultaneous maize and fertilizer sowing; a) machine for large granule dosing (main dose), deep
in the soil, b) machine for shallowly dosing a standard fertilizer granules (starting dose), c) machine for maize sowing

Fig. 3. Large granules of the new fertilizer (main dose)
Parameters of the new large granule fertilizer differ from
those which have been hitherto used, mainly due to its size
(diameter approximately10 mm) , thus there was a necessity to
determine its dosing in adjustable portions. On the other hand, strip
methods of plunge fertilizing that have been used so far, allow only
to place the fertilizer shallowly, as a starting dose (max. up to 10
cm), wherefore methods for deeper dosing (up to 30 cm) had to be
analyzed.

meet were the possibility to dose variable portions of fertilizer as
large granules to a depth up to 30 cm in a portion up to 1000 kg·ha-1
[1, 2].
To fulfill these requirements, laboratory tests on
developed and built unit for fertilizing were carried out. Suggested
solution consists of five basic elements distributing only one seed
row (fig. 4):
•
coulter disc,
•
unit for removing crop residues (row cleaners),
•
ripper tooth for loosening soil up to 30 cm,
•
plates for keeping the soil in cultivated row,
•
loosened soil's pressing unit
and fertilizer dosing unit with tank and with the possibility of
dosing in desired portion.

Structure of the research model for plunge fertilizing
To find the solution for stated problem, research model
for plunge fertilizing had to be developed. Before building the
model, analysis had been carried out concerning the technical
possibilities of fertilizer dosing in a form of large granules and in
adequate portions. The basic requirements which machine has to
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Fig. 4. Scheme of the machine for large granules plunge fertilizing; 1-main frame, 2-coulter disc, 3-removing crop residues unit, 4-ripper
tooth with sowing pipe, 5-loosened soil pressing unit, 6-fertilizer tank, 7-fertilizer applicator with rotation speed adjustment
Because of large size of fertilizer granules and large
dosing depth, it was found that the row-type sowing will be the
most suitable. This can be accomplished for example by a peg-type
unit or vane-type unit (fig. 5), which were employed in the fertilizer
sowing unit. It has great adjusting capabilities, starting from outlet
size through sowing shaft rotary speed to changeable seeding wheel.
Sizes of the proposed seeding units were adjusted according to
dimensions of the new large granule fertilizer.

The large granules of fertilizer, according to developed
conception, fall gravitationally in the sowing pipe to the tooth's
shaft. This solution extorted the flattened sowing pipe, which is
hidden behind the tooth's shaft. Simultaneously, the pipe cross
section area has to be sufficiently large to ensure free fall of the
largest portion of fertilizer.

a)

b)

Fig. 5. Variants of sowing units for large granule fertilizer, a) vane-type unit, b) peg-type unit

Summary
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20%. This changes are smaller and are in both cases approximately
5% when sowing cereal seeds.
In Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznan
tests on a seeder with force feed roller as a seeding unit were
conducted, during which the impact of the seeder back and forth
inclination on the persistence of a fixed amount of seeded rye was
determined. The results showed that, comparing to the even position
of the seeder, the backward inclination increases sowing fixed
amount of about 12%, while the forward inclination - reduce it by
about 4%.
From an agro-science point of view, the occurrence of
uncontrolled variability of the amount of seeded seeds per unit area
during the seeder operation (basing on the "curly" pre-sowing trials)
adversely affects the yields quality.
While a concentrated sowing, which occurs on the filed during
the uphill movement of a seeder, crops growth, comparing to crops
on even ground, is a bit slower. Slower is also the plant curvature
process.
The uneven plant growth also makes difficult to choose the
optimal date of the care treatments, for example fertilization.
In order to increase the functionality and quality of existing
aggregator constructions, for pre-sowing and simultaneous cereals
sowing, manufactured and operated in Poland and other European
countries, the Industrial Institute of Agricultural Engineering in
Poznan has taken steps to develop an tilling-and-sowing combined
machine with mechatronic controlling system for adjusting the
seeding process. As a part of preliminary works, patent application
was developed [1], which contains a concept device for maintaining
a constant seeding dose, regardless of seeder operating conditions.
This type of solutions have not been used so far, neither in domestic
tilling-and-sowing combined machines constructions, nor in "wellknown" European companies.

1. Introduction
Seeding is one of the main agricultural operations in a crop
production. Correct sowing process, seeds selection and respecting
the agricultural dates has a great influence on the final crops.
Nowadays tilling-and-sowing combined machines which are on
the European market, are the part of a classical seed drills with
studded seed roller (Siebersleben type) or force feed roller (Hoosier
type) as a seeding units. In some applications, pneumatic drills are
extensively used. In the prior art seed drills constructions mentioned
sowing units are driven by a driving wheel through a speed variator
or a transmission with gears. Sometimes sowing units can be also
driven by an electric motor or by a hydraulic drive with control
system which allow for adjusting the seeding unit based on the seed
drill speed.
The main drawback of commonly used drills is that values of
dosages and indicator of a drill work changes with changing
operating conditions. These factors include: drill's inclination,
(especially in the direction of movement), driving speed, seed level
in the tank. Under the effect of changes in drill's inclination on
uneven or wrinkled ground quite significant changes can occur in
the amount of seeding grains and in the inequality index of
transverse seeding.
Occurrence of this phenomenon is confirmed by a number of
studies conducted by Institute of Building Mechanization and
Electrification in Agriculture in Warsaw and Industrial Institute of
Agricultural Engineering in Poznan. Institute of Building
Mechanization and Electrification in Agriculture was testing a seed
drill with studded seed roller on a inclined ground at the angle of 12
deg, and it was found that the greatest changes in a fixed amount of
seeding occur when a tractor-seeder aggregator drives uphill or
downhill. Comparing the operation on an even ground while
seeding rape to operation during the uphill driving it came out that
the amount of seeded seeds per unit area are about 11% larger,
while during the downhill driving the amount is reduced by about

2. Tilling-and-sowing combined machine
The machine consist of cultivation aggregator and seed drill
(Fig. 1).

Fig. 1. Tilling-and-sowing combined machine with a mechatronic control system: 1- tilling-sowing aggregator, 2- seeder [2]
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The whole creates a modern and compact tilling-and-sowing
combined machine for pre-sowing soil cultivation system, both after
a ploughing and minimum tillage as well as for simultaneous
sowing cereals and catch crops. Application of a such set allows to
prepare a soil for sowing and sowing alone within single trip.
The use of a tilling-and-sowing combined machine will improve
the agronomic and economic effects (reducing the number of trips,
full tractor power extraction, saving labor and fuel).

operating parameters on seeding dose. Collected results enabled for
developing an accurate mathematical model describing the sowing
operation of seeder, and use it to develop a correction algorithm,
controlling the seed dispensers drive [3].
The usage of an appropriate correction algorithm for controlling
the drive parameters of sowing shaft, will allow to limit adverse
influence of external factors, and therefore improve the work
quality factors of a seeder.

3. Research stand
The research, carried out on the seeder model (Fig. 2), was
conducted to evaluate the accumulative influence of variable

Fig. 2. Research model of seeder allowing to simulate variable operating conditions in laboratory environment [1]
The test stand was equipped with a control and monitoring
system which allowed for realization of the research program. The
heart of the system was the MicroDAQ module [4, 5], which
combines the properties of control and measurement cards with real
time processing thanks to DSP processor. The module was operated
by Matlab-Simulink software (Fig. 3). The module measuring
inputs were connected with test stand's sensors .

Within the research, the work parameters of drive system of
sowing units were defined (range turns number of sowing shaft,
torque shaft), for different types of seeds and different applied doses
of sowing. Correction database was created, which contains
collection of work parameters for different grain species or seed
varieties for changing operating conditions of a seeder.
Afterwards, algorithm for controlling the sowing shaft was
developed.

Fig. 3. Control program implemented in Matlab-Simulink environment [1]
In order to keep the speed value constant, the control system
was equipped with PID regulator and sensor for feedback signal of

rotational speed (Fig. 4). PID factors were selected using an
automatic tuning procedures in the Matlab [6].
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Fig. 4. Block scheme of rotation speed regulation of a sowing shaft [7]
condition. V International Conference „Mechatronics System of
Vehicles and Construction Machinery”, Warsaw, 29 November
2013.
4. Skiba G.: Otwarty system kontrolno-pomiarowy MicroDAQ.
Elektronika Praktyczna; Nr 11, 2012.
5. Embedded Solutions - http://embedded-solutions.pl/products
(accessed 12-03-2014).
6. MathWorks; Motor Control with Arduino: A Case Study in DataDriven
Modeling
and
Control
Design
http://www.mathworks.com/company/newsletters/articles/motorcontrol-with-arduino-a-case-study-in-data-driven-modeling-andcontrol-design.html (accessed 15-03-2014).
7. Jafari M., Hemmat A., Sadeghi M.: Development and
performance assessment of a DC electric variable-rate controller for
use on grain drills. Computers and Electronics in Agriculture 73
(2010) 56-65.
8. Szczepaniak J.: Wykorzystanie mechatronicznego układu
sterowania w agregacie uprawowo-siewnym. XXI Sympozjum
Naukowe „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w
Rolnictwie”, Zakopane, 2014.

4. Conclusions
Developed tilling and sowing combined machine has some
innovation solutions such as: electronic control unit and automatic
system to maintain the seed placement depth. At present, research
on the target control system is being carried out.
Improved constructional and exploitation features of the tilling
and sowing combined machine will allow to extend the universality
of its use and improve its operation precision providing beneficial
agronomic effects.
These effects are expressed through:
•
the stability of the set amount of sowing seeds per ha,
•
the ability to increase the speed of movement of the
working unit and as a result achieve high productivity,
•
the achievement of equal germination and plant
propagation,
•
optimal soil preparation for sowing ensured by
configuring tillage equipment.
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АННОТАЦИЯ В статье приведены результаты исследования гидроэлеваторов и сравнения конструкции с прямоточным
подводом пассивной всасываемой среды в приемную камеру и конструкции гидроэлеватора с подводом пассивной среды с
закруткой. Экспериментальные исследования показали, что закрутка оказывает крупномасштабное влияние на поле течения; на
расширение струи, процессы подмешивания и затухания скорости в струе. На все эти характеристики влияет интенсивность
закрутки потока. Исследования позволили выявить, что достигаемый положительный эффект в конструкции с вихревым
подводом всасываемой среды значительно больше, чем для конструкции с обычным прямоточным подводом, на основании чего
можно полагать о предпочтительности применения данной конструкции в случаях, когда требуется увеличить подачу струйного
насоса.
KEY WORDS: ГИДРОЭЛЕВАТОРЫ, ЗАКРУТКА ПОТОКА, ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, КОЭФФИЦИЕНТ
ЭЖЕКЦИИЧИСЛО РЕЙНОЛЬДСА.
GIDROELEVATORY, ROLLUP OF STREAM, HYDROMECHANIZATION, EXPERIMENTS, COEFFICIENT OF EZHEKCII, NUMBER OF
REYNOLDS
Подаваемая под высоким давлением в аппарат среда
называется рабочей или активной средой, а всасываемая
называется пассивной средой.
Гидроэлеваторы
успешно
используются
при
гидромеханизации мелиоративных работ: для очистки каналов;
вскрытия толщи земли; транспорта наносов, двухфазных
жидкостей; понижения уровня грунтовых вод; очистки
шахтных колодцев, скважин, водоемов от наносов;
гидротранспорта наносов и т.д.[6,7,8]
Как показывает многолетний опыт эксплуатации
гидроэлеваторов на практике, эффективная их работа зависит
от многих факторов, в том числе и от того, как подводится
водогрунтовая среда к всасывающему патрубку. [9]
С целью исследования и сравнения функциональных
возможностей были изготовлены и смонтированы на
экспериментальном стенде две конструкции гидроэлеваторов,
принципиальным отличием которых является то, что в первой
конструкции пассивный всасываемый поток подводится в
приемную камеру обычным способом - прямоточно, а во
втором случае – с закруткой, через тангенциальный подвод
(рисунок1). [10,11]

ВВЕДЕНИЕ
Сильное влияние закрутки на инертные и реагирующие
течения хорошо известно и изучается на протяжении многих
лет. Когда эффект закрутки оказывается полезным конструктор
старается
создать закрутку, наиболее подходящую для
решения его задач, если же подобные эффекты нежелательны,
конструктор предпринимает усилия для регулирования или
устранения закрутки.
Закрученные течения являются результатом сообщения
потоку спиралевидного движения
путем тангенциальной
(спиралевидной) подачи в камеру закрутки с формированием
окружной
компоненты
скорости
(называемой
также
тангенциальной компонентой скорости). [1]
В настоящее время одной из главных задач
интенсификации народного хозяйства является разработка и
внедрение ресурсосберегающих технологии, а также
высокоэффективных прогрессивных устройств. Одним из
прогрессивных устройств являются струйные насосы –
гидроэлеваторы. [2,3,4,5]
Гидроэлеватором называется струйный аппарат, в
котором происходит смешение и обмен энергией двух потоков
жидкостей разных давлений с образованием смешанного
потока с промежуточным давлением.

Рисунок 1. Конструкции гидроэлеваторов.
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всасываемой жидкости значительно больше, чем для
конструкции с обычным прямоточным подводом, на основании
чего можно полагать о предпочтительности применения
данной конструкции в случаях, когда требуется увеличить
подачу струйного насоса.
Вихревой
тангенциальный
подвод
всасываемого
пассивного потока оказывает существенное влияние на
гидравлические параметры струйного насоса (гидроэлеватора).

Экспериментальные исследования показали, что закрутка
оказывает крупномасштабное влияние на поле течения; на
расширение струи, процессы подмешивания и затухания
скорости в струе. На все эти характеристики влияет
интенсивность закрутки потока.
Исследования позволили выявить, что достигаемый
положительный эффект в конструкции с вихревым подводом

Рисунок 1. Зависимость коэффициента эжекции от числа Рейнольдса активного потока для прямоточного гидроэлеватора.
Ось абцисс – число Рейнольдса (Re). Ось ординат-коэффициент эжекции.

Рисунок 2. Зависимость коэффициента эжекции от числа Рейнольдса активного потока для вихревого гидроэлеватора. Ось
абцисс – число Рейнольдса (Re). Ось ординат-коэффициент эжекции.
интенсивности
передачи
энергии
активного
потока
пассивному, заключили, что чем больше активный поток
передаст кинетическую энергию пассивному, чем эффективнее
используется поверхность активной струи, которая является
рабочей, тем больше значение коэффициента эжекции. [12,13]
По всасывающему действию поверхность активной
струи подобна поверхностям рабочих органов других насосов –
торцевой поверхности поршня, подсасывающим сторонам
лопастей центробежного насоса и т.д.

Анализ зависимостей коэффициента эжекции
от
скорости из активного сопла (рисунки 2,3) показывает, что
коэффициент эжекции гидроэлеватора с вихревым подводом
(q1 = 0,76) значительно превосходит значение коэффициента
эжекции гидроэлеватора с прямоточным подводом (q2 = 0,56)
при одинаковых исходных гидравлических параметрах.
Рассмотрение зависимости q = f (Rе) показало, что
существует критическое значение числом Рейнольдса
Rекр=1,2х105, выше которого увеличение коэффициента
эжекции не происходит, т.е. существует автомодельная зона.
Полагая, что коэффициент эжекции зависит от
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Экспериментальные данные показали, что закрутка
всасываемого потока оказывает сильное влияние на рабочие
характеристики гидроэлеватора.
При увеличении степени закрутки увеличивается
интенсивность смешения потока, возникают большие
градиенты давления в радиальном и осевом направлениях, что
приводит к увеличению коэффициента эжекции.
Как известно, интенсивность закрутки характеризуется
параметром закрутки, представляющим собой безразмерное
отношение осевой компоненты потока момента количества
движения к произведению осевой компоненты потока
количества движения и эквивалентного радиуса сопла. [14 ]

Параметр закрутки также может быть представлен в виде
S=

G2
1 − (G / 2) 2

где G = Uw/U0 - отношение окружной компоненты
скорости к осевой .
Кривая зависимости q = f (S) (рисунок 4) плавно растет до
критического значения Sкр = 0.20, после чего дальнейшее
увеличение параметра закрутки не влияет на увеличение
коэффициента эжекции.

Рисунок 4. Зависимость коэффициента эжекции от параметра закрутки.
Ось абцисс-параметр закрутки. Ось ординат-коэффициент эжекции.
Важнейшей характеристикой гидроэлеватора является также
зависимость
безразмерного
перепада
абсолютных
гидростатических давлений от коэффициента эжекции [15]

∆Рс
= f (q)
∆Р р
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Анализ экспериментальных данных показывает, что при
одинаковых исходных гидравлических параметрах в обеих
конструкциях гидроэлеваторов, достигаемый
перепад
гидростатических давлении и коэффициент эжекции
конструкции гидроэлеватора с тангенциальным подводом
намного превышает такие же параметры гидроэлеватора с
прямоточным подводом всасываемой среды.

ВЫВОДЫ

Вышеизложенное позволяет заключить, что дальнейшее
исследование гидроэлеватора с закруткой всасываемого потока
представляет большой научный и практический интерес, а
внедрение
конструкции
гидроэлеватора
закруткой
всасываемого потока в производство принесет значительный
экономический эффект.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗДЕЛЯНЕ НА ЗЪРНЕНИ СМЕСИ ПО
ПОВЪРХНОСТТА НА МЕХАНИЧНИ СЕПАРАТОРИ – II ЧАСТ
STUDY OF THE GRAIN MIXTURES SEPARATION PROCESS BY USING OF SURFACE
MECHANIKAL SEPARATORS- PART II
Красимир Братоев
Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, България
Krasimir Bratoev
“Angel Kanchev” Ruse university, Bulgaria
kbratoev@uni-ruse.bg
Abstract: Sieves as mechanical separators are primarily means of separating the grain size mixtures which are subject to
cleaning or sorting. Commonly used sieves with flat working surface and oscillated movement= Regardless of their design q
however the separation process has a probabilistic nature and on the length of the separation bodies are most accurately
describes the exponential dependence.
Separation capability respectively quality performance of the mechanical separators are characterized respectively by
the coefficient of separation (𝜇х ) and completeness (effect) of separating (𝜀). Each of these features may depend on many
factors, but it was found that the most strongly influenced by the length of the separator`s body. In its coefficient 𝜇х
expresses the probability of screening a single grain particle moves through in a length unit.
The change in the coefficient of separation with separators having equal work areas do not necessarily lead to a change
in the quality of their work. This can be explained by the fact that, under equal operating conditions the change of the length
does not change their surface area, and this means a constant specified load and according the same effect of the
separation. From this standpoint the coefficient of separation and the effect of separation can be justified on the design
parameters of the separator, which determine the working area.
Кey words : flat sieves, separstion process, coefficient of separation, separation effect, grain losses

на известната от редица изследвания
зависимост,
описваща
процеса
на
разделяне при механичните сепаратори
[1,4,5,6,7].

Въведение
Процесът на разделяне (пресяване) на
зърното от механичните сепаратори се
определя преди всичко от вероятността на
пресяване
на
зърното
през
пространствената решетка на зърнения
слой и тази на плоската решетка на
сепаратора.
Поради влиянието на голям брой
фактори върху разделянето на зърнени
смеси, физическата същност на този процес
може да се основава на теорията на
вероятностите. Така задачата се заключава
не в изучаване на индивидуалните
движения на зърната, а в изучаването на
закономерностите, които възникват в
съвкупност от голям брой движещи се в
слоя зърна.
Вероятността за пресяване на зърната
движещи се по повърхността на механичен
сепаратор има доказано експоненциален
характер и се представя с коефициента на
сепарация. Този коефициент е в основата

Решение на проучения проблем
Работата на механичните сепаратори се
характеризира основно със загубите на
зърно при максимална производителност.
Установено е, че в условия на постоянно
специфично
натоварване
по
площ,
сепараторът с по-голяма пресевна площ ще
е и по-производителен. С най-голяма
пресевна площ сред сепаратори с равни
диагонали ще е този с форма на квадрат.
Препоръчително е използването на
сепаратор с такава форма, а размерите му
да се приемат за оптимални, относно
качественото протичане на процеса на
разделяне на зърнените смеси [2].
В процеса на пресяване придвижването
на зърненият материал до края на
сепаратора е под формата на слой,
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случая за критерий на подобие се
използват относителните загуби на зърно:
𝑧
𝜋1 = = 𝑖𝑑𝑒𝑚 ,
(3)
𝑎
от чийто индикатор на подобие(4)
∆1 = 𝑒 −𝜇𝑐 .𝑙𝑐 = 1 ,
където 𝜇𝑐 е отношение на коефициентите
на сепарация на двете сита, а 𝑙𝑐 е
отношение на линейните им размери дължина и диагонал. От тях произлиза и
равенството:
𝜇(𝑥)0 . 𝑥0 = 𝜇(𝑥𝑦)𝑒 . 𝑟𝑒
(5)
За двете страни на този израз е в сила
критерий на подобие от вида:
𝜋2 = 𝜇. 𝑙 = 𝑖𝑑𝑒𝑚
(6)
с индикатор на подобие:
∆2 = 𝜇𝑐 . 𝑙𝑐 = 1
(7)
Следователно за дясната част на
равенство (5) ще важи израза:
𝜇(𝑥𝑦)0 . 𝑟0 = 𝜇(𝑥𝑦)𝑒 . 𝑟𝑒 ,
(8)
където 𝜇(𝑥𝑦)0 e коефициентът на сепарация
по площ на правоъгълното сито,
𝑚−1;
𝑟0 – диагоналът на правоъгълното
сито, 𝑚.
След представяне на диагонала 𝑟0 чрез
лицето на работната повърхнина на
правоъгълното сито, то за връзката между
неговите коефициенти на сепарация (по
дължина и по площ) се получава израз,
чийто общ вид е:

покриващ цялата му работна повърхнина.
Теоретично допустимо е да се очаква, че
загубите на зърно ще са едни и същи,
независимо дали са определени с
коефициента на сепарация по дължина
𝜇(𝑥)или с коефициента на сепарация по
площ 𝜇(𝑥𝑦) на сепаратора. За доказване на
това съждение е използван подход, при
който са съпоставени две плоски сита с
различна форма на работната повърхнина,
работещи при еднакви условия. Едното е с
правоъгълна форма и размери 𝑥0 и 𝑦0 , а
другото е с квадратна форма и размери 𝑥е
и 𝑦е (фиг.1).
y

yi
ye
re
βe
y0
β0

O

αe α0

xi

r0

xe

x0

x

Фиг.1. Форми на работна повърхност при плоско сито

При определени начални условия на
работа основното уравнение на процеса на
пресяване по дължина на правоъгълното
сито има вида:
𝑧0 = 𝑎. 𝑒 −𝜇(𝑥)0 .𝑥0 ,
(1)
където 𝜇(𝑥)0 e коефициентът на сепарация
по дължина на правоъгълното сито,
𝑚−1;
𝑥0 – дължина на ситото, 𝑚.

2.𝑆

𝜇(𝑥)0 . 𝑥0 = 𝜇(𝑥𝑦)0 . �𝑠𝑖𝑛𝛽0 ,

Идентична структура има основното
уравнение на процеса на пресяване,
представен чрез коефициента на сепарация
по площ [2]. За квадратното сито с размери
𝑥е и 𝑦е , изразът (1) получава вида:
𝑧е = 𝑎. 𝑒 −𝜇(𝑥𝑦)𝑒 .𝑟е
(2)
където𝜇(𝑥𝑦)𝑒 e коефициентът на сепарация
по площ на квадратното сито, 𝑚−1;
𝑟е - диагоналът на ситото, 𝑚.

Ако при равни условия (технологични и
кинематични), ситата реализират еднакви
загуби на зърно, то от това следва, че може
да се търси подобие в работата им [3]. В
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0

(9)

където 𝛽0 е ъгълът, заключен между
диагоналите на правоъгълното сито. Този
израз след извършване на преобразувания
добива вида:
𝜇(𝑥)0 = 𝜇(𝑥𝑦)0 . �1 + 𝑡𝑔2 (𝛼0 ),
(10)
където α0 е ъгълът заключен между
диагонала r0 и дължината на ситото
x0 . Принадлежи на интервала –
π
α0 ∈ (0 ÷ ).
2
От израз (10) е видно, че за целия
интервал на изменение на ъгъл α0
коефициентът 𝜇(𝑥𝑦)0 ще има по-малка
стойност от коефициента 𝜇(𝑥)0 .
След прилагане на критерия на подобие
𝜋2 за лявата част на израз (5) и извършване
на преобразувания, аналогични на тези за
правоъгълното сито се стига до зависимост
от вида (10), но за квадратното сито:
𝜇(𝑥)𝑒 = 𝜇(𝑥𝑦)𝑒 . �1 + 𝑡𝑔2 (𝛼𝑒 ) , (11)
където 𝜇(𝑥)𝑒 е коефициентът на сепарация

слоя върху сепаратора. Тази взаимовръзка
може да се използва в познатият от
литературата [3] критерии на подобие от
вида:
𝜋3 = 𝜇(𝑥). ℎ = 𝑖𝑑𝑒𝑚
(16)
с индикатор на подобие:

по дължина на квадратното сито,
𝑚−1;
𝛼е - ъгълът между диагонала на
ситото и неговата дължина, 0 .
При равни диагонали на двете сита за
отношението между работните им площи
ще важи израза:
𝑆0
𝑆𝑒

=

𝑟2
0 .sin β
0
2
𝑟2
𝑒 .sin 𝛽
𝑒
2

=

sin 𝛽0
sin 𝛽𝑒

,

𝜇(𝑥) .ℎ

sin 𝛽

= sin 𝛽𝑒 ,

(12)

sin 𝛽

= sin 𝛽𝑒 ,
0

𝜇(𝑥)0 .𝑥0 .sin 𝛽𝑒
𝑥𝑒 .sin 𝛽0

𝜇(𝑥)0 .𝑥0
𝑥𝑒 .sin 𝛽0

sin 𝛽𝑒
sin 𝛽0

= 𝜇(𝑥𝑦)𝑒 . √2

(20)

Анализът на изведените зависимости от
вида (10), (11) и (19) показва, че при
еднакви работни условия, промяната във
формата
на
работната
площ
на
сепараторите води до повишаване на
стойностите на двата коефициента на
сепарация (𝜇(𝑥) и 𝜇(𝑥𝑦)). Тази тенденция
обаче се запазва до момента в който
правоъгълното сито с размери 𝑥0 и 𝑦0 се
трансформира в квадратно сито с размери
𝑥е и 𝑦е . Ако правоъгълно сито бъде
приведено към друго такова със същият
диагонал, но с дължина (𝑥𝑖 ) по-малка от
широчината му (𝑦𝑖 ) (фиг.1), то споменатата
вече тенденция ще се запази само по
отношение на коефициента на сепарация
по дължина, докато коефициента на
сепарация по площ ще намалява. От това
следва, че при еднакви условия на работа
най - малки загуби на зърно ще се получат
при плоското сито с квадраттна форма на
работната повърхнина, което се дължи на
по-големият му коефициент на сепарация
по площ и увеличената му работна площ.
Изразът
(20)
дава
възможност
коефициента на сепарация по дължина на
едно правоъгълно сито да бъде приведен
към коефициента на сепарация по площ на
квадратно сито с диагонал, равен на този на
правоъгълното сито. Това показва, че чрез

(14)

Тъй като двете сита работят при равни
условия, то окончателният вид на израз (14)
се получава:
=

= 𝜇(𝑥𝑦)𝑒 . �1 + 𝑡𝑔2 (𝛼𝑒 ) (19)

Тъй като при квадратното сито ъгъл
𝜋
𝜋
𝛽𝑒 = , а ъгъл 𝛼е = , окончателния вид на
2
4
израз (19) става:

където 𝜌0 (𝜌е ) e плътността на зърнения
материал, намиращ се върху
правоъгълното (квадратното)
сито,𝑘𝑔⁄𝑚3 ;
𝑉0 (𝑉𝑒 ) – скоростта на придвижване
на материала по правоъгълното
(квадратното) сито, 𝑚⁄𝑠;
ℎ0 (ℎ𝑒 ) – височина на зърнения слой
върху правоъгълното (квадратното)
сито, 𝑚;
𝑥0 (𝑥𝑒 ) – дължина на правоъгълното
(квадратното) сито, 𝑚;
𝑦0 (𝑦𝑒 ) – широчината на
правоъгълното (квадратното)
сито, 𝑚.

ℎ0 .𝑥𝑒
ℎ𝑒 .𝑥0

(18)

= 𝜇(𝑥)𝑒

Замествайки с това равенство в (11) се
получава израза:

където 𝑞𝐹0 и 𝑞𝐹𝑒 са специфичните
натоварвания по площ, съответно на
правоъгълното
и
квадратното
сито,
𝑘𝑔⁄𝑠. 𝑚2 .
Развивайки левите части на това
равенство се получава:
𝜌0 .𝑉0 .ℎ0 .𝑦0 .𝑥𝑒 .𝑦𝑒
𝜌𝑒 .𝑉𝑒 .ℎ𝑒 .𝑦𝑒 .𝑥0 .𝑦0

𝜇(𝑥)0 .𝑥0 .sin 𝛽𝑒
𝑥𝑒 .sin 𝛽0

𝑒

След заместване с израз (15) в
индикатора на подобие ∆3 може да се
изведе връзката между коефициентите на
сепарация по дължина на двата сепаратора,
работещи при еднакво натоварване, но с
различни по форма работни площи:

(13)

0

(17)

𝑒

където 𝛽е е ъгълът, заключен между
диагоналите на квадратното сито, 0 .
От допускането, че двете сита работят с
еднакво
натоварване
следва,
че
реципрочната стойност на израз (12) ще
представлява
отношението
на
специфичното им натоварване по площ:
𝑞𝐹0
𝑞𝐹𝑒

∆3 = 𝜇(𝑥)0 .ℎ0 = 1

(15)

Този израз показва как се променя
височината на зърнения слой с промяна на
работната площ на ситата, респективно с
промяна на специфичното им натоварване.
Ясно е, че с намаляване на специфичното
натоварване, намалява и височината на
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промяна на формата и геометричните
размери на ситото може да се повиши
качеството на работа на такъв тип
механичен сепаратор.
В случаите, когато трябва да се
определят загубите на зърно при работата
на ротационни механични сепаратори е
подходящо да бъде използван израз от
вида (2), където движението на зърнения
поток е по винтова линия, която може да се
приведе към диагонала на разгънатата им
работна повърхнина.
Препоръчително е когато трябва да се
определят загубите на зърно при работа на
сепаратори с плоска работна повърхнина да
се използва израз от вида (2), в който
диагонала на ситото е представен чрез
неговата площ.

При плоски сита с равни диагонали,
тенденцията е с нарастване на ъгъла 𝛼е да
нарастват стойностите на коефициента на
сепарация по дължина, докато за
коефициента на сепарация по площ това
нарастване продължава до достигане на
𝜋
стойност - . След тази стойност на ъгъла
4
𝛼е , коефициента на сепарация по площ на
ситото намалява. Това в съчетание с найголямата площ, която при равни диагонали
е при квадратното сито, води до
получаване на най-малки загуби на зърно
при равни други условия между ситата.
Направените
заключения
относно
връзката
между
кофициентите
на
сепарация по дължина и площ на
механичните
сепаратори,
както
и
протичането на процеса на разделяне на
зърнени смеси по повърхността на
механичните сепаратори, следва да бъдат
проверени и експериментално.

Заключение
Качеството на работа на всички видове
механични сепаратори зависи силно от
техните геометрични размери. Общо
прието е правилото, че промяната на
дължината на сепаратора играе важна роля
по отношение на сепариращата му
способност. Доказано силното влияние на
дължината обаче не трябва да се разглежда
независимо от работната площ на
сепаратора. Това заключение произлиза от
анализа на зависимостта (11). Съгласно нея
разглеждайки самостоятелно едно плоско
сито, връзката между коефициента на
сепарация по дължина и коефициента на
сепарация по площ на ситото, представлява
функция от ъгъла 𝛼е . Стойностите на този
ъгъл зависят от съотношението между
дължината и широчината на ситото,
респективно от формата на работната площ
на сепаратора. Въпреки, че от критерия на
подобие 𝜋1 следват едни и същи загуби на
зърно, то трансформирането на израз (11)
до вида (19) показва, че при дадени
условия на работа опитната вероятност за
пресяване на зърното по площ е най-голяма
за сито с квадратна форма. Също така
изразът (19) дава възможност коефициента
на сепарация по дължина на едно сито да
бъде приведен към тази най- голяма опитна
вероятност за пресяване по площ.
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IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY BIOLOGICAL TREATMENT OF AGRICULTURAL WASTE
V.I. Barkov Doctor of Technical sciences.
LLP «Kazakh scientific research institute mechanization and electrification of agriculture», Republic of Kazakhstan
E-mail: kazniimesh@yandex.kz
Резюме: Разработана рациональная технология биообработки сельскохозяйственных отходов, включающая следующие операции:
предварительную подготовку сырья, кислотную стадию сбраживания субстрата и щелочную стадию. Преимущество
проявляется в том, что в каждой фазе создаются оптимальные условия для развития и жизнедеятельности той популяции
микроорганизмов, которая необходима для повышения эффективности брожения биомассы. Разработана биогазовая установка с
двухкамерным биореактором, проведены натурные испытания и приведены их результаты. Разработана методика расчета
основных параметров технологического оборудования для переработки отходов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕХНОЛОГИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОТХОДОВ, БИОГАЗОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ,
БИОРЕАКТОР, МИКРОФЛОРА, БИОГАЗ, ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ.
Abstract: The rational technology biotreatment of agricultural waste, including next operations: pre-preparation of raw materials, acid stage
fermentation of the substrate and alkaline stage was developed. Advantage is manifested in the fact that in each phase are optimal conditions
for the development and life activity of the microbial population, which is necessary to improve the efficiency of fermentation of biomass.
The biogas plant with a double - chamber bioreactor was developed, scale tests conducted and their results were shown. A method of
calculating the basic parameters of the technological equipment for processing waste were developed.
KEYWORDS: TECHNOLOGY BIOLOGICAL TREATMENT, BIOGAS TECHNOLOGY, BIOREACTOR, BIOGAS, MICROFLORA
ORGANIC FERTILIZERS.

1. Введение

Таблица 1 - Оптимизационная модель анаэробной
технологии обработки отходов
Стадия переработки, технологическая операция
и показатели процесса
1. Предварительная подготовка сырья:
- гомогенизация;
- химическая обработка;
- обработка гидролитическими микроорганизмами;
- выдерживание.
2. Кислотная стадия сбраживания субстрата:
- доза загрузки субстрата Д1=15…20%;
- кислотность рН =4,8…7,2;
- температура t=32…400С;
- экспозиция Т=3…5 сут.
3. Щелочная стадия сбраживания субстрата:
- доза загрузки субстрата Д2=10…12%;
- кислотность рН =6,7…7,7;
- температура t=50…550С;
- экспозиция Т=7…15 сут.
4. Пастеризация готового удобрения:
- температура t=65…700С;
- экспозиция Т=2ч;
- степень обеззараживания 95%.
5. Отвод газообразных продуктов (биогаза и др.):
- реверсивное перемешивание;
- откачивание биогаза компрессором.

Интенсивное внедрение биогазовых технологий в
развитых странах, повышение их эффективности и
рентабельности внесли значительные изменения в стратегию
развития этих технологий, что обусловливает необходимость
поиска способов переработки, которые обеспечили бы
комплексную утилизацию агротехнических, энергетических и
других свойств отходов.
Такой подход тем более актуален, что основными путями
развития биоэнергетики являются необходимость создания
материально-технической базы для широкого использования
энергии органической биомассы (навоз, отходы полеводства и
др.). Кроме того, с проблемой утилизации отходов тесно
смыкается другая, все более обостряющаяся, охрана
окружающей среды, которая также требует интенсивной и
рациональной переработки отходов сельского хозяйства.
Исследования и разработки в области утилизации навоза и
других отходов привели к созданию комплексной технологии
биоконверсии отходов животноводства. Накопленные в нашем
институте экспериментальный материал и практический опыт
позволили создать образцы оборудования для такой
переработки отходов.

2. Предпосылки
проблемы

и

средства

для

решения

2.1. Теоретическая модель

Предложенная технология включает в себя следующие
операции:
1. Предварительная подготовка сырья:
- гомогенизация субстрата для получения однородной
смеси в системе «навоз-жидкость»;
- химическая обработка слабой кислотой или щелочью;
- обработка комплексом гидролитических групп
микроорганизмов;
- выдерживание
при температуре процесса
в
термофильных и мезофильных условиях для увеличения
содержания летучих кислот.
2. Кислотная стадия сбраживания субстрата:
В этой стадии создается мезофильный режим брожения,

Для выбора оптимального числа вариантов комплектации
оборудования нами разработана оптимизационная модель
анаэробной технологии и метанового сбраживания навоза,
отработан технологический регламент и выявлен необходимый
комплект оборудования для реализации данной технологии.
Создана
также
конструкция
микробиологического
двухкамерного биореактора [1], позволяющая обеспечить
оптимальные
условия
для
активного
развития
метанообразующих микроорганизмов.
В таблице 1 приведена оптимизационная модель
анаэробной технологии переработки отходов.
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который обеспечивает оптимальные условия для развития
популяции микроорганизмов, обеспечивающих кислотную
фазу процесса первичного разложения биомассы: доза загрузки
D1=15…20%; кислотность рН =4,8…7,2; температура в камере
кислотного сбраживания t=32…400С; продолжительность
экспозиции Т=3…5 сут.
Регулирование процесса сбраживания производится
применением стимулирующих добавок метанола, ацетата или
целлюлозы. Например, добавление в субстрат аскорбиновой
кислоты в комбинации с Са-L- аскорбатом, по технологии
разработанной фирмой Schmack Biogas GmbH (Германия). В
качестве индикатора эффективности анаэробного брожения
определяется
Redoх-потенциал,
который
является
электрохимическим критерием [2]. Внесение экзогенных
добавок уменьшает время вывода метантенка на рабочий
режим до 3…5 сут.
Закономерности развития микробных популяций в
зависимости от вида экзогенных добавок приведены на
рисунке 1. Обращает на себя внимание резкое увеличение
скорости образования метана в присутствии ацетата. Довольно
высока эта скорость уже в первые сутки культивирования и
при внесении целлюлозы, что указывает на участие в процессе
целлюлозоразрушающих бактерий.

При этом производится согласование объемов загрузки (доз
загрузки) субстрата в биореактор и интенсивности выделения
биогаза.

2.2. Экспериментальная установка

В КазНИИМЭСХ разработана биогазовая установка БУ-5
с двухкамерным биореактором [1], на которой были проведены
экспериментальные
исследования
по
определению
показателей, характеризующих эффективность анаэробных
технологий (рисунок 2).

1 – биореактор; 2 – газгольдер; 3 - гидрозатвор, 4 - топливный
котел; 5 - технологические трубопроводы; 6 - разделительная
перегородка; 7 – теплообменник; 8 - теплоизолирующий экран;
9 - камера кислотного сбраживания субстрата; 10 - камера
щелочного сбраживания субстрата; 11 - загрузочная камера; 12
- разгрузочная камера, 13 - входной патрубок, 14 - выходной
патрубок, 15 - огнепрегродительный затвор; 16 – газопровод;
17 - манометр; 18 – компрессор; 19 - ресивер.
Рисунок 2 - Технологическая схема биогазовой установки БУ-5
(а) с двухкамерным биореактором (б).
Биогазовая установка работает следующим образом.
Исходное сырье после предварительной подготовки заливается
в загрузочную камеру 11, откуда попадает в камеру кислотного
брожения 9, где создается мезофильный режим брожения,
который обеспечивает оптимальные условия для развития
популяции микроорганизмов, обеспечивающих кислотную
фазу процесса первичного разложения биомассы. Затем через
окно в перегородке 6 биомасса подается в камеру щелочного
брожения 10, где создается термофильный режим брожения,
который обеспечивает оптимальные условия для щелочной
фазы процесса – метаногенеза. В обеих камерах 9, 10
обеспечивается интенсивное перемешивание субстрата с
помощью механических мешалок. Образующийся в процессе
брожения биогаз накапливается в газгольдере 2, откуда
перекачивается компрессором 18 в ресивер 19.
Результаты
исследований
условий
обеспечения
биосинтетической
активности
микроорганизмов
при
испытаниях приведены на рисунке 3.

Рисунок 1 – Влияние вида экзогенных добавок на скорость
образования метана D (мл/сут) микрофлорой навоза
В субстрат целесообразно вводить штаммы эффективных
микроорганизмов,
содержащих,
например,
культуры
Corenebacterium species, Pseudomonas species, Arthrodacter
simplex, перерабатывающих навоз в органические кислоты.
Субстрат периодически перемешивается, интенсивность
перемешивания зависит от гидродинамических условий в
реакторе и физических свойств субстрата.
3. Щелочная стадия сбраживания субстрата
В этой стадии создается термофильный режим брожения,
который обеспечивает оптимальные условия для щелочной
фазы процесса – метаногенеза: доза загрузки D2=10…12%;
кислотность рН =6,7…7,7; температура в камере щелочного
сбраживание t=50…550С; продолжительность экспозиции
Т=7…15 сут.
Регулирование процесса сбраживания производится
применением стимулирующих добавок и введением штаммов
эффективных микроорганизмов, содержащих, например,
метаногенерирующие культуры Methanobacterium omelianskii и
Methanococcus mazei. Субстрат периодически перемешивается
мешалкой.
Преимущество деления процесса анаэробной переработки
на отдельные фазы, проявляется в том, что в каждой фазе
создаются
оптимальные
условия
для
развития
и
жизнедеятельности той популяции микроорганизмов, которая
необходима для повышения эффективности брожения
биомассы.
4. Стадия пастеризации готового удобрения
Пастеризация готового удобрения производится в
пастеризаторе при температуре 65…70 0С, время экспозиции –
2 часа.
5. Стадия интенсивного отвода газообразных продуктов
В
этой
стадии
обеспечивается
реверсивное
перемешивание с помощью мешалок, а затем образующиеся
газообразные продукты откачиваются компрессором в ресивер.

1 – доза загрузки 3% (15 л/сут); 2 - доза загрузки 6% (30 л/сут);
3 - доза загрузки 15% (60 л/сут); 4 - доза загрузки 20% ( 100
л/сут).; τк - время экспозиции в стадии кислотного брожения; τщ
- время экспозиции в стадии щелочного брожения.
Рисунок 3 – Зависимость продолжительности стадий
кислотного и щелочного сбраживания и выхода биогаза от
дозы загрузки биомассы в биогазовую установку с объемом
реактора 0,5 м3 в мезофильном режиме
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Анализ полученных данных говорит о том, что при
изменении дозы загрузки биомассы от 3 до 20% удельный
выход биогаза составляет для мезофильного режима 0,2…1,2
м3/м3 в сутки и для термофильного режима 0,4…2,16 м3/м3 в
сутки. Полученные данные свидетельствуют, что стадия
кислотного брожения наиболее эффективно протекает в
мезофильном режиме, а её продолжительность снижается от 15
до 5 суток, при увеличении дозы загрузки от 3 до 20%,
температура – 30…35 0С, кислотность рН= 4,8…7,2.
В камере кислотного брожения биореактора объемом 1,5
м3 при дозе загрузки 20% кислотная фаза процесса протекает
при мезофильной температуре и продолжается 72 часа (3 сут),
а в камере щелочного брожения объемом 3,5 м3 при дозе
загрузки 10% щелочная фаза процесса протекает при более
высокой термофильной температуре и продолжается 168 часов
(7 сут). Таким образом, данная технология анаэробной
переработки отходов позволяет интенсифицировать процесс
сбраживания.
Использование в первой фазе брожения более низкой
температуры мезофильного режима позволяет снизить расход
тепловой энергии на нагрев биореактора на 20…25%.
Анализ данных испытаний биогазовой установки [3]
показывает, что производительность установки по биогазу
составляет – 15 м3/сут, по удобрению – 0,5…0,7 т/сут, объем
биореактора – 5 м3 , температура субстрата в камере
кислотного брожения - 30…35 0С, в камере щелочного
брожения – 52…54 0С, расход биогаза на нагрев – 6,2 м3/сут,
плотность полученного удобрения – 964,9 кг/м3.
Химический анализ проб органического удобрения,
отобранных в процессе работы биогазовой установки показал
высокое содержание питательных веществ: в 1 т удобрения
содержится: 16,52 кг азота (N), 23,2 кг фосфора (Р2О5), 21,6 кг
калия (К2 О).
Анализ наличия патогенной микрофлоры в органическом
удобрении и эффективности обеззараживания, наличия яиц
гельминтов и семян сорняков показал, что общее микробное
обсеменение исходного навоза (коли-индекс) – 109КОЕ, после
анаэробного сбраживания в биогазовой установке общее
микробное обсеменение готового органического удобрения
снизилось до 107 КОЕ, таким образом, степень
обеззараживания навоза в биогазовой установке составляет
99%. В органическом удобрении инактивированы яйца
гельминтов, а семена сорных растений полностью потеряли
всхожесть.
Разработана методика расчета основных параметров
технологического оборудования для переработки отходов.
Выход навоза на ферме:

РСВ =

QОВЩ (100 − WН )
100

, т / сут,

(4)

где WН- влажность навоза.
Влажность субстрата после разведения навоза водой в
количестве Qв=2,2 т

WC =

QH WH + QBWB
,%
QH + QB

Количество органических веществ в навозе

POB = 0,85 ⋅ PCB , т / сут

Объем резервуара-накопителя для готового удобрения

Vу =

QОБЩ t вхр
Kи

(5)
(6)

м3

(7)
где tхр – время хранения, сут; Кn – коэффициент
использования (Кn=0,5…0,9).
Рабочий объем биореактора для обработки навоза
составляет

VP =

Qобщ ⋅ tCБ
K

, м3

З
(8)
где tсб - продолжительность сбраживания, сут; К3 –
коэффициент загрузки биореактора К3=0,9…0,98.
Таким образом, технологический расчет оборудования для
переработки навоза с использованием биогазовой установки
обеспечивает правильный выбор и эффективную работу
системы утилизации и позволяет получать дешевые,
высококачественные и экологически чистые органические
удобрения.

3. Заключение

Разработана
усовершенствованная
технология
биообработки сельскохозяйственных отходов, включающая
следующие операции: предварительную подготовку сырья,
кислотную стадию сбраживания субстрата и щелочную
стадию. Разработана биогазовая установка с двухкамерным
биореактором, проведены натурные испытания и приведены их
результаты.
Совершенствование технологии биологической обработки
отходов позволит, прежде всего, значительно повысить
производительность оборудования без увеличения объема
биореактора,
а
также
перейти
к
разработке
высокопроизводительных биореакторов большого объема. В
этом случае можно обеспечить эффективное использование
биогазовых установок на животноводческих фермах и
комплексах,
сохранение
блочно-модульного
принципа
построения комплектов оборудования.

QH = A1 a1 + A2 a 2 + ... + An a n , м 3 / сут,

(1)
где А1, А2, Ап - число животных по половозрастным
группам, гол; а1, а2, ап - количество экскрементов в сутки от
одной головы, кг.
Суточный расход подстилки для животных определяется
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QП = А1в1 + А2 в 2 + ... + Аn в n , м / сут
3

(2)
где в1, в2, вn - cуточный расход подстилки на 1 голову по
группам, кг.
Общий выход навоза

QОБЩ = QH + Q Г + Q П , м 3 / сут,

(3)
где QГ – расход воды на гидросмыв навоза, м3, на малых
фермах гидросмыв не применяется, QГ=0.
Содержание сухого вещества в навозе
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Characteristics crop plants
in the aspect of the process of spraying
Charakterystyka opryskowa roślin w aspekcie procesu opryskiwania
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Abstract: Pesticides used in agriculture during chemical plant protection against pests pose a significant threat to the environment. Pesticide
should be characterized by: high toxicity in relation to pests and low toxicity compared to other organisms, adequate durability and high
susceptibility to degradation. In practice, the achievement of these goals is often impossible. The aim of the study was, therefore, to use a
parametric characterization of sprayed plant in the aspect of the process of spraying. In order to do this study the degree of coverage of
sprayed objects using selected nozzles assessing which of the tested nozzles has the best properties in terms of covering horizontal and
vertical surfaces sprayed plants. In the second part of the study was performed parametric characteristics selected for plant research at the
surfaces of vertical and horizontal projections and ratio settings sprayed surface.
KEYWORDS: SPRAYING, PARAMETRIC CHARACTERIZATION OF PLANTS, THE DEGREE OF COVERAGE

1. Introduction

The scheme of the test site is displayed in figure 1. The examined

Contemporary agricultural production which is in the stage of strong

plant was put in a measurement chamber on a turntable. Next, the

development as well as intensification of production. It is described

photos of horizontal and vertical projections were taken. The

by the growth of the use of artificial industrial agrochemicals,

camera that was used for taking the photos of horizontal surfaces

including pesticides. Nowadays they guarantee the high quality and

of the plants was placed inside the chamber, with the ability to

quantity of crops (Nieróbca i wsp. 2010). The use of plant health

move it vertically (up-down) - the smaller the plant, the lower the

products is the basis of protecting plants from pests. The situation

position of the camera. The other one that was used for taking the

will not change in the near future as there is no method which would

photos of vertical surfaces of the plants was placed in front of the

substitute the present one, and without the use of pesticides the

measurement chamber on an inclined plane. It allowed the camera

value of crops will drop dramatically. Moreover the change of plant

to be moved horizontally ( forward - backward), depending on the

health programs being in use would require significant amount of

plant's size - the smaller the plant, the closer the camera's position.

financial investments (Pruszyński, 2010). Among the priorities in

The distance between the camera and the plant did not matter as it

terms of using plant health products are: the high quality of plant

was the plants' surfaces ratio that was put for further analysis, and

protection treatments, improved efficiency, elimination of any threat

not the absolute value. The vertical surface photos of the plants

to the environment as well as people protecting the plants (Oerke i

were taken six times, thanks to the turntable which allowed the

wsp. 1994; Őzkan 2008; Pruszyński 2003; Szewczyk 2002;

60° rotation. In order to guarantee the best lightning condition in

Szewczyk 2010a). That is why a lot of attention in the literature of

the chamber, LED battens were put on aluminium profiles. During

the subject has been paid to the issue of proper chemical plant health

particular acquisitions, some of the lights were switched off so as

treatment. So far one of the most important aspects of the

no to make the exposition glare. (fig 2).

atomization process, which is the characteristics of the sprayed
object in terms of its morphology or an even more important feature
- the degree of the sprayed area's exposition to the stream of liquid
sprayed by the nozzle, has not been considered. That is why a twostage research has been carried out at the Institute Agricultural
Engineering at Wrocław University of Environmental and Life
Sciences. Its aim was to present the degree of the sprayed objects'
covering in terms of characteristics of sprayed plants in outdoor
cropping

2. Material and methods

Fig. 1 The scheme of the test site

The research was carried out in laboratory conditions at a
specially prepared site used for examining the plants' surfaces.
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Fig. 2 General view of the site.
The acquisition of the vertical surfaces was made against
the background of a vertical grid moved on a guide. The background
for the horizontal photos on the other hand was a horizontal grid.
One side of the grid's square was 5 cm long as it was a required
condition allowing to create a graphic analysis in AutoCad 2011.
The analysis in this program allowed to calibrate the photos that had
been taken. The program chosen by the authors is the tool that
ensured reaching all goals that were set during the processing of the
photos.

Fig. 4 The photos of horizontal projections
The following plants were chosen for the tests: a lucerne,
a rape in the stage of forming its rosette, a rape in the stage of
elongation of its shoots, a rape in the stage of falling flowers,
forming its shucks and a beetroot in the stage of forming its
rosette.
After receiving the results of the graphic analysis in
AutoCad 2011 the modulus of the sprayed surfaces was
calculated. It was done by the use of the following formula that
included the vetical and horizontal projections of the sprayed
surfaces ratio.

The site used for testing the degree of covering was described in
the authors' publication (Szewczyk i in. 2012).

3. Results and discussion
The results of the testing the spray characteristics were
displayed on the graphs below (fig. 5 – 9). They present five
repetitions of the surfaces' measurements results obtained for five
kinds of plants differing essentially in their morphological
features.

Fig. 3. The photos of vertical projections

86

120.00

60

100.00

50

80.00

40

60.00

30

40.00

20

20.00

10

0.00

0
1

2

3

Vertical surfaces

4

1

5

Horizontal surfaces

2

3

Vertical surfaces

4

5

Horizontal surfaces

Fig. 9. Projections area horizontal and vertical rape in phase

Fig. 5. Projections area horizontal and vertical lucerne

forming rosette

500.00

Table 1 presents the values for the modulus of the

480.00

sprayed surfaces' location. The plants with bigger surface of

460.00

horizontal projections than its vertical projections (a lucerne, a
rape in the stage of falling flower petals, a beet in the stage of

440.00

forming its rosette, a rape in the stage forming rosette) – the

420.00

modulus was bigger than 1. In the case of the rape in the stage of

400.00

elogation of its shoots, where the surface of vertical projections

1
2
Vertical surfaces

3

4

5

was smaller than the surface of horizontal projections- the

Horizontal surfaces

modulus was lesser than 1.
Table 1. The results of the modulus of the sprayed surfaces'

Fig. 6. Projections area horizontal and vertical rape in phase

location

elongation shoot

Rape in
phase
elongation
shoot

200
150

Lucerne

100
50
0
1

2

3

4

Vertical surfaces

5

Horizontal surfaces

Rape in
phase fall
flower
petals

Beet in
phase
forming
rosette

Rape in
phase
forming
rosette

1,50

0,89

2,71

1,23

2,20

1,46

0,88

2,81

1,14

2,47

1,50

0,88

2,76

1,14

2,42

1,46

0,88

2,75

1,24

2,22

1,49

0,88

2,74

1,25

2,19

The usefullness in the technique of plants' protection of the
presented modulus of the sprayed surfaces' location ( chart 2) was

Fig. 7. Projections area horizontal and vertical rape in phase fall

widely discussed by the authors in the published materials

flower petals

(Łuczycka i in. 2013).

500.00

A lot of books about examining the characteristics of

400.00

plants show the interest of scientists in the issue discussed in this

300.00

article. Among the main topics in that area are: determining the
photosynthetic surface of plants with the use of video-computer

200.00

method (Kiełbasa i Juliszewski 2005), determining the influence

100.00

of the mixed nitric fertilization on the crops, and the indluence of

0.00

the chemical protection of plants in conditions of varied

1

2

Vertical surfaces

3

4

5

cultivation systems (Andruszczak i in., 2012; Gołębiowska i

Horizontal surfaces

Sekutowski, 2007), as well as research concerning the rate of the

Fig. 8. Projections area horizontal and vertical beet in phase forming

level of leaflage: LAI – the surface of leaves and MTA – the angle

rosette

of leaves' gradient (Biskupski i in. 2007; Biskupski i in. 2009;
The double-stream nozzles are better than one-stream ones when it
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Woźniak 2008). However, these methods cannot be used for

comes to covering both vertical surfaces at the same time,

experiments connected with applying plant health products as they

regardless of the ride speed. In the course of all the measurements

do not refer to the surface projections of the plants that are the main

taken during the research, no trace of covering the bottom

target of the drops of liquid sprayed by the nozzle. It is related with

horizontal objects was ascertained. A lot of authors indicate that

the fact that during such treatment the sprayed surfaces are "seen"

the choice of the correct nozzle is an important aspect in plant

by the nozzle as a vertical or horizontal projection.

protection on fields as well as in the gardens or indoors. (Guler i

Ejector nozzles (one-stream CVI and double-stream CVI

wsp. 2007; Kierzek 2007; Tadel 2007; Kierzek i Wachowiak

TWIN) were chosen for the research on the coverage degree of the

2009).

sprayed objects. The results of the research on the coverage degree

4. Conclusion

of particular surfaces were presented in fiures 10 and 11.

1. The analysis of the results of the research on the coverage
degree of sprayed objects obtained with the use of select
nozzles showed big differences in the coverage of horizontal
and vertical surfaces.
2. On the basis of received results and their analysis we can state
that the characteristic feature of the examined nozzles is the
different range of the coverage degree of vertical and
horizontal surfaces. One-stream nozzles are better at covering
upper horizontal surfaces while double-stream nozzles are
better at covering vertical surfaces.
3. The surface of horizontal and vertical projections and the
rates of sprayed surfaces are parametres in which the
examined palnts differed most.
4. The Wpo factor determining the mutual ratio of the sprayed

Fig. 9. Coverage degree of vertical and horizontal objects for

surfaces makes it easier to make the right choice of the nozzle

selected type nozzles, 4 km/h

used for protecting plants when it comes covering the sprayed
plants with liquid as efficiently as possible.

The project is co-funded by the European Union
under the European Social Fund.
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The quality of procedure spraying on crops flat in the aspect of
the characteristics of sprayed plants
Jakość zabiegu opryskiwania upraw płaskich w aspekcie charakterystyki opryskiwanej rośliny
PhD Student Eng. Beata Cieniawska, Prof. Assoc. Deta Łuczycka, Prof. Assoc. Antoni Szewczyk,
Wrocław Univeristy of Environmental and Life Sciences, Institute of Agricultural Engineering, Poland
e-mail: antoni.szewczyk@up.wroc.pl
Abstract: The use of plant protection products are the most effective method to protect crops from pests. The primary goal of procedure is to
spray as effective as possible to control pests. The effectiveness of this, like the level of pesticide use and safety during procedure depends
largely on the quality of the liquid spray atomization. One of the three determinants of the quality of the procedure spray is the degree of
coverage of sprayed objects. However, both the coverage and the other two - applying the liquid spray and the uniformity distribution of
liquid. None of these indicators do not take into account the characteristics of the plant spray. Therefore, the UP Institute of Agricultural
Engineering in Wroclaw was conducted a two-phase study, whose aim was to show the degree of coverage of sprayed objects in the aspect of
the characteristics of sprayed plants in the flat field crops.
KEYWORDS: SPRAY, THE DEGREE OF COVERAGE, CHARACTERISTIC SPRAY PLANT

1. Introduction

The road of the carrier was divided into three parts. At the start,

Chemical method of plant protection has been the most effective

the carrier reached its given speed, along the ten-metre

way to protect plants against pests. (Adamczewski, Dobrzański

measurement line three artificial plants, that served as repetitions,

2006; Pruszyński, Pruszyński 2013 Pruszyński 2005; Özkan 2008).

were placed, and at the end the carrier slowed down and stopped.

The important aspect of the use of plant health products is their

At the beginning of the measurement line the sensor was a

biological

factors:

stopwatch that was turned on, and at the end of the line it was

atmospheric, physical and chemical features of the liquid, technical

switched off. Thanks to that there was an additional control of the

and technological parameters of the nozzle, and the nozzles used.

carrier's

efficiency

which

depends

on

various

speed.

(Kierzek i Wachowiak 2009). Numerous authors mention the matter
of choice of the right nozzle. The quality of the procedure depends
on the careful selection of the nozzle and the use of proper working
parameters. The primary criteria of the nozzle’s work assessment
are three indicators: uniformity precipitation of the sprayed liquid,
coverage degree of sprayed objects and appliance of the liquid
(Guler i wsp. 2007; Kierzek 2007; Nuyttens i wsp. 2009; Szewczyk

Fig. 1. Schematic representation of the measurement stand: a – run

i in. 2013; Wachowiak i Kierzek 2009). However, none of the

line, b – a measurement line, c – ending line, 1 – nozzles carrier, 2

indicators includes the parametric characteristics of the sprayed

– nozzles, 3 – an artificial plant

plant. Including the so-called spraying characteristics allows to

Direction ride

increase the effectiveness of spraying and at the same time decrease

2

environmental threats. That is why a two-stage research has been
carried out at the Institute Agricultural Engineering at Wrocław
University of Environmental and Life Sciences. Its aim was to

1

3

present the covering degree of sprayed plants in terms of
characteristics of sprayed plants in outdoor cropping.

4

2. Material and methods

Fig. 2. Photo of an artificial plant: 1 – vertical approach (Anj), 2 –

The research was carried out in laboratory conditions at a

vertical leaving (Aoj), 3 – upper level (Apog), 4 – lower level

specially prepared site. The scheme of the site is displayed in figure

(Apod)

1. The primary element of the site was the nozzles' carrier that

The sprayed objects were artificial plants with attached WSP

functioned as a carrier itself.

probes (fig. 2).
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The change of work speed was followed by setting the correct value

Fig. 5 shows the fragment of a probe during its analysis.

on the frequency converter responsible for controling the electric
engine (fig. 3). For the ride speed of 1,1 m·s-1 the frequency was
12,5 Hz, and for 3,3 m·s-1 – 36,5 Hz.

Fig. 5. View WSP covered with liquid
The second part of the research was concerned with
Rys. 3. Controlling panel

determining the sprayed surface degree, proposed by the authors as

The following nozzles were used for the research: AXI 11002, AVI

the most useful criteria characterizing sprayed plants in terms of

11002, AVI TWIN 11002, DGTJ 11002, CVI 11002, CVI TWIN

their usefulness in applying the liquid. The research was also

11002. Both standard and ejector nozzles were used. The coverage

carried out at the Institute Agricultural Engineering at Wrocław

degree of the examined objects was determined by the computer

University of Environmental and Life Sciences, in laboratory

image analysis. Three representative fragments of the surface with

conditions at the site, the scheme of which is shown in figure 6.

20x20mm dimension were chosen on the probe's area, and then the

The research consisted of taking photos of the surfaces of

program read the value according to the formula:

horizontal and vertical projections of the plant placed in the central
spot of the chamber on a turntable. The detailed description of the

[ ] where:

method can be found in the publication sent for printing
(Cieniawska, 2014).

Psp – coverage degree [%],
Wk – surface covered with liquid [pixels],
Wp – 4 cm2 surface [pixels].
Fig. 4 presents an examplary screenshot.

Fig. 6. Scheme of the site
The photos of the plants were taken into graphic analysis
in AutoCad 2011. Below are the photos of the plants after the
analysis (fig. 7 i 8).
Fig. 4. Examplary screenshot

Fig. 7. Photo of a horizontal projection of a beetroot in the stage of
forming its rosette
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Fig. 8. Photo of a vertical projection of a beetroot in the stage of

4

forming its rosette

12

CVI TWIN

4

12

4

DGTJ

12

AVI TWIN

Next, a calculation of the sprayed surface position ratio
vertical approach

was made. The calculation was expressed by the formula:

vertical leaving

Rys. 11. Coverage degree of vertical objects for selected type
,

nozzles, for different speed – double stream nozzles

3. Results and discussion

Figure 9 presents the results of research on coverage
degree of upper level surfaces. As we can see the use of higher

The results of the research on the coverage degree was

ride speed resulted in decreasing the value of coverage degree of

presented on bar charts (fig. 9-11).
70

those surfaces, apart from AVI and AVI TWIN nozzles, in case of

60

which higher value of coverage degree was noticed. The AVI

50

TWIN covered the surface the least, and the highest coverage was

40

noticed for the one-stream AXI.

30

Fig. 10 shows illustrate results of the research on

20

coverage degree of vertical surfaces with the use of vertical, one

10

stream nozzles. Increased speed resulted in the decrease of the
coverage degree of those surfaces, apart from the AXI nozzle, the

0
4

12

4

AXI

12
CVI

4

12
AVI

4

12

CVI TWIN

4

12

DGTJ

4

12

use of which increased the coverage degree. In the case of double-

AVI TWIN

stream nozzless, higher values of coverage degree of the examined

upper level

surfaces can be seen, compared to the one stream nozzles.
Rys. 9. Coverage degree of horizontal objects for selected type

According to the authors, it is important to notice that the analysis

nozzles, for different speed

of these results showed no trace of coverage of the lower levels

16
14
12
10
8
6
4
2
0

with the liquid, which confirms the earlier research (Szewczyk i in.
2012). What is also worth noticing is the fact that the results
presented in this work were obtained in laboratory conditions
where the objects' position is unchanged during the spraying. The
research carried out outdoors could give different results in that
matter. In the research of Kierzek and Wachowiak (2009) during
the spraying of potatoes in plot conditions, the coverage of the
4

12
AXI

4

12

4

CVI

vertical approach

bottom side of the leaf blades was obtained, and the coverage

12
AVI

degree increased after the use of an adjuvant. As many authors
claim, the efficiency of the spraying procedure depends on the

vertical leaving

level and equability of the liquid appliance, the equability of the
Rys. 10. Coverage degree of vertical objects for selected type

cross section and the coverage degree of the sprayed surfaces.

nozzles, for different speed – one stream nozzles
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It is mainly determined by the nozzles that are used (Zhu i in. 2006;

Table 1. The results of the sprayed surface position ratio

Godyń i in. 2008) and that is why the choice of the appropriate

examinations

nozzle is an important aspect in protecting both field and garden
Rape in phase elongation
shoot

Beet in phase forming rosette

The results of the research on the spraying characteristics

0,89

1,23

are shown in charts (fig. 12 – 13). The pictures show five

0,88

1,14

repetitions of obtained results of surface measurement for two kinds

0,88

1,14

0,88

1,24

0,88

1,25

crops (Guler i wsp. 2007; Kierzek 2007; Kierzek and Wachowiak
2009).

of plants with morphological differences.

500.00
480.00

The usefulness of the ratio presented in chart 1 was widely

460.00

discussed by the authors in their published materials (Łuczycka i
in. 2013).

440.00

The analysis of the available literature dedicated to the

420.00

characteristics of plants shows the authors' large interest in the

400.00

topic. Such an example is the use of a video-computer method to

1
2
Vertical surfaces

3

4

5

determine the photosynthetic surface (Kiełbasa i Juliszewski

Horizontal surfaces

2005). Similar research concerned the LAI indicators– the surfaces

Fig. 12. Projections area horizontal and vertical rape in phase

of leaves and MTA – inclination angle of leaves, changes taking

elongation shoot

place in the field as well as determining the crop's size
(Andruszczak i in., 2012; Biskupski i in. 2007; Biskupski i in.

500.00

2009; Woźniak 2008).

400.00

The project is co-funded by the European Union

300.00

under the European Social Fund.

200.00

4. Conclusion

100.00

1. On the basis of the carried research on the coverage degree of

0.00

sprayed objects, big differences in the vertical and horizontal

1

2

Vertical surfaces

3

4

5

coverage were noticed.

Horizontal surfaces

2. On the basis of the carried research, as well as its analysis, we
can ascertain that the examined nozzles cover vertical and

Fig. 13. Projections area horizontal and vertical beet in phase

horizontal surfaces differently. For the one-stream nozzles
forming rosette

higher values of coverage degree of the upper horizontal

Table 1 presents the values of the sprayed surface position

surfaces were noticed while for the double-stream nozzles-

ratio. In the case of plants that had bigger vertical surface of their

vertical surfaces.

projections - beet in chase forming rosette – the sprayed surface

3. The obtained results and their analysis also indicate that the

position ratio was higher than 1. In the case of rape in the stage of

accepted ratio of the sprayed surface Wpo, that characterizes

its shoots elongation however, which had a smaller vertical surface

the sprayed plant and its developmental stage, makes it much

than the horizontal one - the ratio was lower than 1.

easier to choose the right nozzle for such procedure.
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ИЗСЛЕДВАНЕ МОМЕНТА И КОЕФИЦИЕНТА НА ТРИЕНЕ ПРИ СРАБОТВАНЕ НА ВИБРОНАВАРЕНИ ПОКРИТИЯ ВЪРХУ СТОМАНЕНИ И ЧУГУНЕНИ
ДЕТАЙЛИ ОТ АВТОТРАКТОРНАТА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
A RESEARCH ABOUT COEFFICIENT AND MOMENT OF FRICTION DURING INTERACTION OF DEPOSITED LAYERS OF
IRON PARTS OF AGRICULTURAL AND TRANSPORTING MACHINERY EQUIPMENT
Assoc. Prof. Mitko Nikolov, PhD, University of Ruse, Bulgaria, E-mail: mnikolov@uni-ruse.bg
Abstract: The dynamics of moment and coefficient of friction change is established by experimental research of applied layers upon iron
and steel parts through vibrating gas metal arc overlaying. It was established that such layers has a insignificant change of the moment of
interaction within the period between 4-th and 14-th hour with rate of 5,5 to 6,5 Ncm which is a sign about transition into a period of established wear regime within shorter time.
Keywords: running-in, friction moment, coefficients of friction, iron and steel parts; agricultural machinery

1. Въведение

ност не повече от 0,01 mm, ширина 12+0,05 mm, дебелина на
навареното покритие е 0,5 mm по радиус с грапавост по Ra =
0,28...0,32 µm за стоманените наварената с DUR500 и Ra =
0,58...0,64 µm за чугунените наварени с Св 08Г2С с маса от
160...170 g.
Секторите за триещите се двоици са биметални от стоманена основа и нанесен върху нея антифрикционен слой от БО-30
с твърдост HV5 = 490±50 MРa и дебелина 0,1…0,5 mm по радиуса. Дължината на триещата се повърхност на сектора е 20 mm,
ширината 10+0,05, а площта на опорната повърхност е 2 сm2 и
маса от 15...20 g. Преди разрязване на лагерните пръстените с
централен ъгъл 46о, от които са изработени секторите, външната повърхност се шлифова до диаметър 70+0,1 mm, а вътрешната
повърхност на лагерните пръстени се престъргва до диаметър
50+0,06 mm с грапавост по Ra = 2,0...2,8 µm. Хлабината на двоицата трябва да бъде 0,04...0,05 mm за да се получи равномерно
сработване при нужния маслен клин.
Като основен критерии за оценка на процеса на сработване
и износване на триещите се при плъзгане повърхности беше
приет момента на триене. В процеса на изследването са определени момента на триене в края на натоварването, момента на
триене в края на сработване и момента на триене в края на
изпитването. В качеството на спомагателен параметър за оценка на сработването и износването се използваше коефициента
на триене, като са определени коефициентите на триене в края
на натоварването и изпитването.
Изследването е проведено на машина за триене и износване
СМЦ-2, усъвършенствана с различни системи и устройства за
осигуряване на условия за триене и износване близки до експлоатационните. За точно измерване на триботехническите
характеристики към машината е разработена специална малко
обемна водоохлаждаема камера за триене и износване в условията на течно смазване с обем от 150 ml и системи за охлаждане на камерата, поддържане на постоянна температура 40˚С,
характерна за студено сработване на новоизработени и ремонтирани двигатели на автотракторната и земеделска техника,
система за непрекъснато разбъркване на смазочната среда и
магнитно почистване на продуктите от износването. Изпитването се извършва по схемата “ролка-сектор” при честота на
въртене 540 min-1 осигуряваща относителна скорост на плъзгане 85 m/min. Натоварването на триещата се двоица се извършваше безстепенно със скорост 1 MPa/min, усилие на притискане
на секторите към ролките 100 daN, което осигурява налягане 5
МРа и триботехническа характеристика PV = 425 MPа.m/min.
Тези стойности са избрани в съответствие с изискванията към
допустимите стойности за плъзгащи лагери.
Моментът на триене на изпитваната двоица непрекъснато
се измерва и записва от система с индуктивен датчик, поставен
между редуктора и шпиндела на машината. За преобразуване
на сигнала от индукционния датчик за момента на триене е
разработена специална платка, която определя диференциала
от двете намотки на датчика. Отчитането и записването на
изходящия от диференциалната платка сигнал за момент на
триене се извършва с мултифункционалното устройство NI-

Сработването на триещите се повърхности се разглежда,
като сложен неустановен процес на постепенно изменение на
триботехническите характеристики и характеристиките на
геометричните и физико-химичните свойства на повърхностните слоеве при триене [1]. Една от основните триботехнически характеристики, която се променя съществено и по която
може да се оцени процеса на сработване на триещи се повърхности при изменение на външните условия, каквито са наварените възстановителни покрития е момента на триене.
Целта на работата е да се установят триботехническите характеристики - момент и коефициент на триене на триеща се
двоица от вибродъгово наварени покрития в газови смеси върху стоманени и чугунени детайли и оловен бронз БО 30 при
триене на плъзгане в смазочна среда.

2. Изложение

За физически модел на триещата се двоица “вал-лагер” е
избрана двоицата “ролка-сектор” със съответни параметри на
геометрично и физическо подобие определени въз основа на
статистическо изследване на подлежащите за възстановяване
износени детайли от автотракторната и земеделска техника [4].
За входен фактор на модела за изследване процеса на сработване и износване при триене на плъзгане беше приет състава на триещата се повърхност на възстановените чрез вибродъгово наваряване стоманени и чугунени детайли от автотракторната и земеделска техника [2]. На сравнително изследване
бяха подложени три материала на триещата се повърхност на
ролката стомана 45, закалена и вибронаварена с DUR500 и
чугунена ENGJL200 вибронаварена с Св 08Г2С.
Еталонните образци за изпитване са избрани от найразпространените материали за плъзгащи лагери в автотракторната и земеделска техника стомана 45 и оловен бронз БО30.
Възстановените образци се изработваха от Ст45 наварена с
електроден тел DUR500 в газова смес от аргон и въглероден
двуокис при състав 60 % Ar и 40 % СО2 [5] и сив чугун
ENGJL200 наварен с електроден тел Св 08Г2С в газова смес 50
% Ar и 50 % СО2, [3] с диаметър 1,6 mm, които са с висока
твърдост на наварената повърхност без пукнатини при закаляване с ТВЧ. Наваряването е извършено на уредба с безинерционен осов вибродъгов апарат “ЕНТОН-60” с дюза за защитни
газове при следния режим: работно електрично напрежение 20
V, големина на електрическия ток 180 А, скорост на наваряване
1,26 m/min, скорост на подаване на електродния тел 2,3 m/min,
стъпка за наваряване 3 mm, излаз на електродния тел 15 mm,
разход на защитната газова смес 15 l/min, честота на вибрациите 46,7 Hz.
Eталонните и наварени образци се обработваха термично и
механично. Закаляваха се при нагряване с ТВЧ и опускаха до
твърдост 55±2 HRC (HV5 = 6100±400 MPa) и шлифоваха на окончателен размер по специална методика, след изработването от
тях на ролки за изпитване. Ролките имаха диаметър на триещата се повърхност 50+0,02 mm, несъосност и неперпендикуляр95

ционната сплав БО-30. Това намаление на момента е свързано с
намаляване на коефициента на триене фиг. 3, а оттам по-висока
противозадирна способност в началото на сработване и установено износване. Наварената чугунена ролка има почти двойно
по нисък момент от еталонната, което се дължи на по-добрите
антифрикционни свойства на чугуна.
Важна триботехническа характеристика е изменението на
момента на триене в процеса на активно сработване. Той представлява разликата между момента в края на натоварването Мн
и момента в края на изпитването Мк, отчетен след изтичане на
необходимото време за изпитване на триещата се двоица.
Влиянието на входните параметри върху изменение на момента
на сработване е показано на (фиг.2).
От получените резултати на фиг.2 се вижда, че характера на
изменение на процеса на сработване е подобен при еталонната
и изпитваните двоици. Активно изменение на момента на триене при сработване протича през първите шест часа на изпитването, след което леко нараства за възстановителните покрития,
което е свързано с процеса на сработване на ролката. Еталонна
двоица Ст45-БО30 има по-голямо изменение на моменти на
триене при сработване от възстановените двоици с наварено
покритие върху стоманени и чугунени детайли, като сработването на еталонната двоица е по-продължително и протича до 10
час на изпитването.
Анализът на резултатите показва, че възстановените двоици
преминават за по-кратко време в режим на установено износване, съдейки по незначителното изменение на момента на
сработване от 4-ти до 14-ти час съответно между 5,5 до 6,5 Nсm.
При еталонната двоица се забелязва, че след 10-ти час от изпитването започва процес на установено износване.
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Фиг.1 Динамика на изменение на момента на триене в края на
натоварването при сработване на еталонната и възстановените двоици: 1-Ст45-БО30; 2-DUR500-БО30; 3-ENGJL200БО30.

USB 6210. За преобразуването на записаните данни в N.cm е
създадена блок схема, по която се отчитат и визуализират записваните данни, заложена в задвижващия софтуер NI-DAQmx
и софтуерния продукт Lab View. По време на експерименталните изследвания, устройството NI-USB 6210 се свързва към
USB порт на преносим компютър, а данните от записа на процеса на триене при плъзгане в реално време се съхраняват в
*.xls документ и последващото им обработване се извършва с
помощта на софтуерния продукт Microsoft Office Excel. Момента на триене непрекъснато се записва по време на изпитването и се визуализира на екрана на персонален компютър в
цифров и в графичен вид.
Резултатите от изследването са представени с графични зависимости (фиг.1...фиг.5), които показват динамиката на изменение на момента и коефициента на триене в процеса на сработване и износване на триещите се повърхности.
Сработването на триещи се повърхности се характеризира с
големината на момента на триене в края на натоварването.
Стойностите на този момент определят противозадирните
способности на триещите се повърхности.
От графиката на фиг.1 се вижда, че началното изменение на
момента на триене в края на натоварването има стръмен характер в първите два часа от изпитването и при трите двоици, като
това е по-ярко изразено при еталонната двойка Ст45-БО30.
След което се наблюдава почти двукратно намаляване на големината на момента на триене спрямо началните стойности,
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Моментът на триене в края на изпитването (фиг.3) намалява
значително през първите 6 часа и за трите изпитвани двоици,
след което понижението на момента се забавя. Момента на
триене в края на изпитването за еталонната и наварената с
DUR500 двоици имат почти еднакви стойности през цялото
изпитване. Различават се значително само в стойностите на
момента за първия час.
Двоицата с навареното в газови смеси с Св 08Г2С покритие
върху чугунената ролка има по-нисък момент на триене в края
на изпитването в сравнение с останалите две двоици. Стойностите на момента за тази двоицата е по-нисък с около 10 Nсm
през цялото изпитване спрямо другите две двоици. Това се
дължи най-вероятно на наличието на графит в чугуна, които
намалява силите на триене и подобрява сработването при триене на плъзгане.
Момента на триене в края на изпитването е по-малък от
момента на триене в края на натоварването и за трите двоици,
което дава информация за протеклия процес на сработване.
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Фиг.3 Динамика на изменение на момента на триене в края
на изпитването при триене на плъзгане на еталонната и
възстановените двоици: 1-Ст45-БО30; 2-DUR500-БО30;3ENGJL200-БО30.
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Фиг.2 Динамика на изменение на момента на сработване
при триене на плъзгане на еталонната и възстановените
двоици: 1-Ст45-БО30; 2-DUR500-БО30;3-ENGJL200-БО30.

което е условие за плавно протичане на процеса сработване и
установено износване през останалото време на изпитване.
Наварените покрития в газови смеси върху стоманени и чугунени детайли имат по-малки моменти на триене в края на
натоварването, което показва по-добро сработване с антифрик-
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Фиг.4 Изменение на коефициента на триене в края на натоварването при триене на плъзгане на еталонната и възстановените
двоици:
1-Ст45-БО30;
2-DUR500-БО30;3ENGJL200-БО30.

Коефициента на триене може да се използва за количествена оценка на триенето и сработването. Благоприятното влияние
на възстановената чугунена ролка върху процеса на сработване
се потвърждава и от резултатите, получени за коефициента на
триене в края на натоварването (фиг.4) и в края на изпитването
(фиг.5). В периода на активно сработване коефициентите на
триене и за трите вида двоици намаляват интензивно през
първите 4...6 часа, след което до края на изпитването запазват
почти постоянни стойности. Коефициентите на триене като
производни на съответните моменти са по-високи за еталонната двоица.
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Фиг.5 Изменение на коефициента на триене в края на изпитването при триене на плъзгане на еталонната и възстановените двоици: 1-Ст45-БО30; 2-DUR500-БО30;3ENGJL200-БО30.

3. Заключение

1. Вибродъгово наварените покрития в газови смеси върху
стоманени и чугунени детайли преминават за по-кратко време
в режим на установено износване, съдейки по незначителното
изменение на момента на сработване от 4-ти до 14-ти час съответно между 5,5...6,5 Nсm.
2. Двоицата с навареното в газови смеси с Св 08Г2С покритие върху чугунената ролка има по-ниски моменти на триене в
края на натоварването и изпитването в сравнение с останалите
две двоици.

97

ОПРЕДЕЛЯНЕ ТРАЙНОСТТА НА ВИБРОДЪГОВО НАВАРЕНИ ПОКРИТИЯ В
ГАЗОВИ СМЕСИ ВЪРХУ СТОМАНЕНИ И ЧУГУНЕНИ ДЕТАЙЛИ ОТ АВТОТРАКТОРНАТА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
DURABILITY DETERMINATION OF DEPOSITED LAYERS OF IRON PARTS OF AGRICULTURE AND TRANSPORTING
MACHINERY EQUIPMENT THROUGH VIBRATING ARC OVERLAYING PROCESS
Assoc. Prof. Mitko Nikolov, PhD, University of Ruse, Bulgaria, E-mail: mnikolov@uni-ruse.bg
Abstract: The dynamics of wear index as well as wear resistance changing is established within experimental research of deposited layers upon steel and iron parts. The summary wear index at the end of experimental research of iron parts is about 4 times bigger than the
wear index established within steel parts experimental research. The relative wear resistance of deposited layers upon steel parts through
vibrating gas metal arc overlaying process is about 10 times higher than layers deposited on iron parts within the same working conditions.
Keywords: running-in, durability; wear index; iron and steel parts; agricultural machinery

1. Въведение

двуокис при състав 60 % Ar и 40 % СО2 [6] и сив чугун
ENGJL200 наварен с електроден тел Св 08Г2С в газова смес 50
% Ar и 50 % СО2, [4] с диаметър 1,6 mm, които са с висока
твърдост на наварената повърхност без пукнатини при закаляване с ТВЧ. Наваряването е извършено на уредба с безинерционен осов вибродъгов апарат “ЕНТОН-60” с дюза за защитни
газове при следния режим: работно електрично напрежение 20
V, големина на електрическия ток 180 А, скорост на наваряване
1,26 m/min, скорост на подаване на електродния тел 2,3 m/min,
стъпка за наваряване 3 mm, излаз на електродния тел 15 mm,
разход на защитната газова смес 15 l/min, честота на вибрациите 46,7 Hz.
Eталонните и наварени образци се обработваха термично и
механично. Закаляваха се при нагряване с ТВЧ и опускаха до
твърдост 55±2 HRC (HV5 = 6100±400 MPa) и шлифоваха на окончателен размер по специална методика, след изработването от
тях на ролки за изпитване. Ролките имаха диаметър на триещата се повърхност 50+0,02 mm, несъосност и неперпендикулярност не повече от 0,01 mm, ширина 12+0,05 mm, дебелина на
навареното покритие е 0,5 mm по радиус с грапавост по Ra =
0,28...0,32 µm за стоманените наварената с DUR500 и Ra =
0,58...0,64 µm за чугунените наварени с Св 08Г2С с маса от
160...170 g.
Секторите за триещите се двоици са биметални от стоманена основа и нанесен върху нея антифрикционен слой от БО-30
с твърдост HV5 = 490±50 MРa и дебелина 0,1…0,5 mm по радиуса. Дължината на триещата се повърхност на сектора е 20 mm,
ширината 10+0,05, а площта на опорната повърхност е 2 сm2 и
маса от 15...20 g. Преди разрязване на лагерните пръстените с
централен ъгъл 46о, от които са изработени секторите, външната повърхност се шлифова до диаметър 70+0,1 mm, а вътрешната
повърхност на лагерните пръстени се престъргва до диаметър
50+0,06 mm с грапавост по Ra = 2,0...2,8 µm. Хлабината на двоицата трябва да бъде 0,04...0,05 mm за да се получи равномерно
сработване при нужния маслен клин.
Като основен критерии за оценка на процеса на сработване
и износване на триещите се при плъзгане повърхности беше
приета големината на износване на елементите на триещата се
двоица. В процеса на изследването са определени сумарното
износване на двоицата, големината на износване на ролката и
големината на износване на сектора. В качеството на спомагателни параметри за оценка на сработването и износването се
използваха скоростта на износването и износоустойчивостта
(абсолютна и относителна).
За физически модел на триещата се двоица “вал-лагер” е
избрана двоицата “ролка-сектор” със съответни параметри на
геометрично и физическо подобие определени въз основа на
статистическо изследване на подлежащите за възстановяване
износени детайли от автотракторната и земеделска техника [5].
Изследването е проведено на машина за триене и износване
СМЦ-2, усъвършенствана с различни системи и устройства за
осигуряване на условия за триене и износване близки до експлоатационните. За точно измерване на триботехническите
характеристики към машината е разработена специална малко

Повишаването на износоустойчивостта и намаляване на
разходите за резервни части, суровини, материали и енергия
чрез възстановяване на износените детайли е от изключително
важно значение за икономиката на всяка страна в условията на
съвременната криза на материални и енергийни ресурси. Трайността на възстановителните покрития се явява едно от найважните условия за повишаване ресурса на детайлите от различните механизми и системи на автотракторната и земеделска
техника. Основните фактори, влияещи върху износоустойчивостта се определят от качествените характеристики на възстановителното покритие (структурата, химични състав и твърдост на материала) [1].
Целта на работата е да се установи изменението на големината на износване на триещи се двоици от вибродъгово наварени покрития в газови смеси върху стоманени и чугунени детайли и оловен бронз БО 30 при триене на плъзгане в смазочна
среда.
Обект на изследването са възстановените детайли от автотракторната и земеделска техника. Предмет на изследването са
процесите на триене на плъзгане при сработване и установено
износване на вибродъгово наварените покрития.

2. Изложение

За входен фактор на модела за изследване процеса на сработване и износване при триене на плъзгане беше приет състава на триещата се повърхност на възстановените чрез вибродъгово наваряване стоманени и чугунени детайли от автотракторната и земеделска техника (фиг.1) [3]. На сравнително изследване бяха подложени три материала на триещата се повърхност на ролката стомана 45, закалена и вибродъгово наварена с

Мт

Пси

Ji
Vi
Е

Фиг.1 Модел за изследване процеса на сработване и износване на
вибродъгово наварени покрития при триене на плъзгане:
Мт е материал на триещата се двоица; Ji - вектор на параметрите на износването на двоицата; Vi- скорост на износването;
Е - износоустойчивост.

DUR500 и чугунена ENGJL200 вибродъгово наварена с Св
08Г2С [4, 6].
За еталон беше прието сработването на двоицата стомана
45 и оловен бронз БО-30, като най-разпространените материали
за плъзгащи лагери в автотракторната и земеделска техника [2].
За сравнение се използваше сработването на двоиците от възстановените покрития върху Ст45 и сив чугун ENGJL200 с БО30. Сработването и износването на еталонната и възстановените двоици се извършва в масло SEA 30.
Възстановените образци се изработваха от Ст45 наварена с
електроден тел DUR500 в газова смес от аргон и въглероден
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обемна водоохлаждаема камера за триене и износване в условията на течно смазване с обем от 150 ml и системи за охлаждане на камерата, поддържане на постоянна температура 40˚С,
характерна за студено сработване на новоизработени и ремонтирани двигатели на автотракторната и земеделска техника,
система за непрекъснато разбъркване на смазочната среда и
магнитно почистване на продуктите от износването. Изпитването се извършва по схемата “ролка-сектор” при честота на
въртене 540 min-1 осигуряваща относителна скорост на плъзгане 85 m/min. Натоварването на триещата се двоица се извършваше безстепенно със скорост 1 MPa/min, усилие на притискане
на секторите към ролките 100 daN, което осигурява налягане 5
МРа и триботехническа характеристика PV = 425 MPа.m/min.
Тези стойности са избрани в съответствие с изискванията към
допустимите стойности за плъзгащи лагери.
Големината на износването се определя по тегловия метод
разделно за всеки от триещите се елементи (ролка и сектор) с
помощта на аналитична везна WA - 33 с точност 0,05 mg, като
всички образци се почистват с бензин, подсушават и претеглят
преди и след опита.
Трайността на съвременната автотракторна и земеделска
техника се определя до голяма степен от износването в процеса
на сработване на техните съединения.
Сработването е един от най - сложните и трудопоглъщащи
процеси в машиностроителното и машиноремонтно производство. Технологическият процес разработване и изпитване на
основно ремонтираните автотракторни двигатели продължава
от два до шест часа. Естествено стремежът на изследователите
и технолозите е да се намали тази продължителност, като се
осигури качествено сработване при минимално износване при
и след сработване. Възникването, развитието и интензивността
на протичане на износването и другите процеси при сработването се определя от свойствата на материалите на триещите се
детайли, тяхното качество и външни въздействия и условия.
Динамиката на изменението на големината на сумарното
износване на еталонната и възстановените двоици и техните
елементи са представени с графични зависимости на
(фиг.2...фиг.5).
Големината на износването и сработването на изследваните
двоици се определя преди всичко от сработването и износването на антифрикционната сплав на сектора, тъй като тя има 10
пъти по-малка твърдост в сравнение с материала от работната
повърхност на ролката.
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ма на ремонтните работи.
Наред със сумарното износване на двоицата голям интерес
представлява големината и съотношението на износването на
нейните елементи (ролка и сектор).
Изменението на големината на износване на ролката при
триене е представена на фиг. 3. За разлика от сработването на
съответните двоици, сработването на еталонната и възстановената с DUR 500 ролки продължава до четвъртия час. След
четвъртия час за двете ролки настъпва период на установено
износване с почти нулева скорост на износването.
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Фиг.3 Интегрални криви за големината на износване на
ролката при триене на плъзгане на еталонната и възстановените двоици: 1-Ст45-БО30; 2-DUR500-БО30;3-ENGJL200-
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върховете на микронеравностите и пластична деформация на
повърхностния слой.
Сумарното износване в края на изпитването за двоицата със
стоманените (еталонна и възстановена) ролки е 4 пъти помалко 4,5 mg в сравнение със сумарното износване на двоицата
с възстановената чугунена ролка 18,7 mg. Това голямо и бързо
износване на двоицата с възстановената чугунена ролка води
до намаляване на ресурса на съединенията в които участват
тези възстановени детайли. Сумарното износване на двоицата с
възстановената стоманена ролка остава по-малко от двоиците с
еталонната и възстановената чугунена ролка през целия период
на изпитването. Като резултат от това явление, двоицата с
възстановената стоманена ролка има намалена хлабината и
увеличен ресурс.
За еталонната и възстановените двоици се забелязва сравнително равномерно и плавно увеличаване на количество снет
материал в процеса на установено износване. Това свойство е
благоприятно в експлоатационни условия, тъй като не предизвиква резки колебания на размерите на детайлите при износването им и дава възможност за прогнозиране на момента и обе-
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Фиг.2 Интегрални криви за големината на сработване и износване на еталонната и възстановените двоици: 1-Ст45БО30; 2-DUR500-БО30; 3-ENGJL200-БО30.
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Фиг.4 Интегрални криви за големината на износване на
сектора при триене на плъзгане на еталонната и възстановените двоици: 1-Ст45-БО30; 2-DUR500-БО30;3-ENGJL200БО30.

Характерът на изменение на интегралните криви на сумарното износване на еталонната и възстановените двоици имат
еквидистантен характер. От графиките на фиг.2 се вижда, че
процеса на сработване протича интензивно за трите двоици
през първия часа, като за двоицата с еталонната и вибродъгово
наварената в газова смес стоманена ролка сработването приключва до четвъртия час. За двоицата с възстановената чугунена
ролка сработването продължава до десетия час. В началото
сработването основно се дължи на механично срязване на

За възстановената чугунена ролка сработването продължава
до 14 час, което е показател за по-трудното и сработване. Този
факт показва, че необходимото време и разходи за прогонване
на ремонтирани земеделски машини с възстановени чугунени
детайли са по-големи в сравнение с новите и тези с възстановени стоманени детайли.
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Големината на износване на сектора от триещата се двойка
в зависимост от времето е показана на фиг.4. Поради това, че
оловният бронз е около 10 пъти по-мек от ролката сумарното
му износване е значително по-голямо. Характерът на кривите
при секторите е аналогичен на този от триещата се двоица
(фиг.2). по този начин износването на триещата се двоица се
определя основно от антифрикционната сплав на сектора.
Сработването на секторите от двоиците със стоманена (еталонна и възстановена) ролка протича през първия час, докато
сработването на сектора с възстановената чугунена ролка протича до 10-тия час. От приведените данни се вижда, че найголямо, чувствително износване се получава за сектора работещ с възстановената чугунена ролка, което е в пъти по-голямо
в сравнение с износването на сектора работещ с еталонната и
възстановена чугунена ролка. Тази разлика расте непрекъснато
до края на изпитването, където достига до два пъти по-високи
стойности.
Vр0,8
mg/h

5

0,6

нени ролки е представена в табл. 1. Относителната износоустойчивост е определена спрямо еталона.
От приведените в табл. 1 данни се вижда, че най-висока износоустойчивост има стоманената ролка наварена в газова смес
с DUR 500, съответно двоицата работеща с тази ролка. Около
десет пъти по-ниска е износоустойчивостта на въбродъгово
наварената в газова смес чугунена ролка. Това се потвърждава
и от резултатите за износването на елементите (ролка-сектор)
от тези двоици представени на фиг.2...фиг.4. Най-висока е
относителната износоустойчивост на навареното покритие
върху стоманена ролка, като спрямо възстановената чугунена
ролка отношението е десет пъти. От това може да се направи
предположение, че ресурса на възстановените стоманени детайли ще бъде десет пъти по-голям от този на възстановените
чугунени детайли.

3. Заключение

1. Сумарното износване в края на изпитването за двоицата с
възстановената чугунена ролка 18,7 mg е 4 пъти по-голямо в
сравнение със сумарното износване на двоицата с възстановена
стоманена ролка 4,5 mg.
2. Възстановените двоици имат сравнително равномерно и
плавно увеличаване на количеството снет материал в процеса
на установено износване. Това не предизвиква резки колебания
на размерите на детайлите при износването им в експлоатационни условия, като дава възможност за прогнозиране на момента и обема на ремонтните работи на автотракторната и
земеделска техника.
3. Възстановената с DUR 500 стоманена ролка се сработва
по-бързо от възстановената чугунена ролка. Този факт показва,
че необходимото време и разходи за прогонване на ремонтирани земеделски машини с възстановени чугунени детайли са поголеми в сравнение с новите и тези с възстановени стоманени
детайли.
4. Относителната износоустойчивост на вибродъгово наварените покрития в газови смеси върху стоманени детайли е 10
пъти по-висока от същите покрития върху чугунени детайли
при триене на плъзгане в условията на течно триене.
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Фиг.5 Изменение скоростта на износване на ролката при
триене на плъзгане на еталонната и възстановените двоици: 1-Ст45-БО30; 2-DUR500-БО30;3-ENGJL200-БО30.

Освен големината на износването важно значение за оценка
на сработването и износването на триещите се повърхности
има скоростта на износване, която е една от главните триботехнически характеристики. Скоростта на износването дава
възможност да се сравнява сработването и износването на
двойци от различни материали. Тя ни дава информация относно загубата на материал в зависимост от времето за работа.
Кривите за изменение скоростта при сработване и установено износване на триещата се повърхност на еталонната и
възстановените с различни покрития ролки са приведени на
фиг.5. Тези криви по своя характер наподобяват кривите на
големината на износването, но с реципрочна стойност. От
приведените криви се вижда, че в първите два часа от изследването скоростта на сработване за наварената чугунена ролка е
1,378 mg/h, което е десет пъти по-бързо от скоростта на стоманената (еталонна и възстановена) ролка 0,138...0,145 mg/h. След
четвъртия час настъпва процес на установено износване и
скоростта на износване за трите двоици остава почти постоянна
до края на изпитването.
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0,58
0,55
5,5

6,90
7,25
0,73

Относителна
износоустойчивост

Ст45 - БО30
DUR500 - БО30
EN-GJL 200 - БО30

Износоустойчивост

Триеща двоица

Големина на
износване

Таблица 1.
Износоустойчивост на триещата се повърхност на
ролката

1,0
1,05
0,11

Едно от главните изисквания към възстановените детайли
се явява тяхната износоустойчивост в зададените условия на
работа. Тя е комплексно свойство и зависи от много фактори
твърдост, жилавост, крехкост, структура и др.
Резултатите за износоустойчивостта и относителната износоустойчивост на вибродъгово наварените стоманени и чугу100

ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ И ОБОСНОВАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА
ДИАГНОСТИРАНЕ НА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ ПО НЕРАВНОМЕРНОСТТА НА
ВЪРТЕНЕ НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ ЗА ЦИКЪЛ
Доц. д-р А. Стоянов
Русенски университет „Ангел Кънчев“
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Abstract: In this paper a theoretical studies of instantaneous angular speed and torque fluctuation of diesel engine crankshaft have been
conducted. It was evaluated the possibility to diagnose combustion related faults under stationary state.
Keywords: INSTANTANEOUS ANGULAR VELOCITY, TORQUE, ANGLE OF ROTATION OF THE CRANKSHAFT, DIESEL
ENGINE
коляновия вал ще бъдат обусловени само от отклонението на
от средната
моментната стойност на въртящият момент
му стойност. На фиг. 1 е представена кривата на въртящият
момент
на двигателя и неговата средната стойност
.

1. Въведение
Усъвършенстването на системата за техническото
поддържане на буталните машини е тясно свързано с
развитието на методите и средствата за техническата
диагностика.

Тогава от уравнение (1) се получава:

Много важна задача при техническата диагностика на
двигателите с вътрешно горене е определянето на найподходящите диагностични параметри. Съществува постоянен
интерес към диагностирането на дизеловите двигатели по
параметрите, описващи закона за движение на коляновия вал.

(2)
В точка а, съответстваща на завъртане на вала на ъгъл

Физическата същност на този метод произтича от
особеностите на буталните машини. За тях е характерно, че
преобразуването на енергията се осъществява не на равномерен
поток, а импулсно. Когато една машина е бутална, характерът
на въртенето на вала се определя изцяло от действащите сили.
Неравномерността в процеса на изменението на тези сили
предизвиква неравномерността на въртенето.

,

и ъгловото ускорение става рано на 0,
което е било до този момент отрицателно. Следователно
ъгловата скорост в тази точка има минимална стойност.
След това ъгловото ускорение ще стане положително,
докато в точка b, съответстваща на ъгъл на завъртане на
вала , не стане равна на нула, а ъгловата скорост достигне
максималната си стойност.

2. Изложение
Известно е, че при установен режим на работа на
дизеловите двигатели с вътрешно горене, ъгловата скорост на
коляновия вал се променя в границите на един работен цикъл.
Основните причини за това изменение са неравномерността на
въртящия момент
обусловена от периодичността на
работния процес и кинематичните свойства на коляномотовилковия механизъм.
Във всеки момент въртящият момент
се
уравновесява от съпротивителния момент
, приложен
към коляновия вал и моментът на инерционните сили на
всички движещи се маси приведени към еквивалентна въртяща
се маса [2].
,

(1)

е сумарният съпротивителен момент, отчитащ
където
механичните загуби на двигателя;
– инерционният момент на всички маси приведени към
оста на коляновия вал на двигателя;
– ъгловото ускорение на коляновия вал.
Фиг. 1 Изменение на въртящият момент и ъгловата
скорост на коляновия вал при установен режим на работа на
двигателя

Ако приемем по-нататък, че съпротивителният момент,
който включва вътрешните механични загуби за постоянен и
равен на средната стойност на индикаторния въртящ момент на
двигателния и пренебрегнем изменението на приведения
инерционен момент, тогава промените в ъгловата скорост на
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Отчитайки, че:

,
където

(10)

е цикловото подаване на горивото;

(3)
– коефициент на излишъка на въздуха;
Уравнение (3) може да се запише във формата на теоремата
за кинетичната енергия:

– налягането в цилиндъра в края на такта сгъстяване;
– температурата в цилиндъра в края на такта сгъстяване;

(4)

– ъгълът на впръскване на горивото;

Уравнението (4) в този случай изразява равенството на
елементарната работа на въртящия момент и съпротивителния
момент изразходвана за елементарно изменение на
кинетичната енергия на въртящите се маси на двигателя.
Интегрирайки уравнение (4) в границите от
(съответно в границите от

до

– коефициент отчитащ качеството на смесообразуването.
По време на термодинамичния цикъл на двигателя буталото
извършва линейно движение. В горна мъртва точка и в долна
мъртва точка неговата моментна скорост става равна на нула. В
резултат на това, в тази позиция буталото не притежава
кинетична енергия. Между тези две крайни позиции буталото
се ускорява и забавя скоростта си като съответно приема и
освобождава кинетична енергия. Тази енергия се обменя с
енергията на газовете в цилиндрите и коляновия вал, в
следствие на което се увеличава или намалява моментната
ъглова скорост на коляновия вал.

до

, се получава:

Основното въздействие на налягането в цилиндъра върху
характеристиката на моментната ъглова скорост е около горна
мъртва точка на буталото, когато налягането в цилиндъра
достига своя максимум. Затова, ако приемем четири-тактов
двигател с равномерно разпределение на запалването със N на
брой цилиндрите в двигателя, интервалът на основният принос
на цилиндър i може да се определи като [TDCi−2π/N,
TDCi+2π/N]. Промяната в кинетичната енергия съответстваща
на такта на сгъстяване EC,i, и на такта разширение EE,i на
цилиндър i се определя като:

(5)

при
Неравномерността на ъгловата скорост
установен режим на работа на двигателя се характеризира с
коефициента на неравномерност

(6)
Ако приемем приблизително, че средната ъглова скорост е

,

EC,i=ΔEc,t,θ(TDCi-2π/N)→θ(TDCi),

(11)

EE,i=ΔEc,t,θ(TDCi)→θ(TDCi+2π/N).

(12)

За изправен двигател, промените в кинетична енергия ще са
еднакви за всеки цилиндър. Въпреки че основното влияние на
неизправностите и отказите в бутало-цилиндровата грипа
влияят пряко на енергийните промени на неизправния
цилиндър, те влияят също и на предходния и следващия
цилиндър по реда на работа, което се отразява върху
изменението на моментната ъглова скорост на тези цилиндри.

(7)

то уравнение (5) може да се запише във вида

3. Заключение:

,

От уравнение (9), (10), (11) и (12) следва, че изменението на
техническото състояние на дизеловия двигател ще предизвиква
изменение в неравномерността на въртене на коляновия вал. От
това следва, че неравномерността на въртене на коляновия вал
за цикъл (вътрешноцикловата неравномерност на въртене)
позволява не само да се определи общото състояние на
двигателя, но и състоянието на неговите елементи, т.е. да се
локализира причината за влошеното техническо състояние.

(8)

където стойността на интеграла
представлява максималната излишна работа на въртящият
момент за времето на завъртане на коляновия вал на ъгъл
.

The research has been funded by the Research Fund with the
Ministry of Education, Youth and Science under the project DFNI-Е01/5
in 2012

От формулите (5) и (6) може да се определи коефициента на
неравномерност на работа на двигателя за цикъл
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зависи от енергията
получена в
Известно е, че
цилиндрите на двигателя, която от своя страна се явява
функция на много съставящи:
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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ ЗА ТРАКТОРИ И САМОХОДНА
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Резюме: Разгледани са предвидените в законовата уредба критерии за оценка на оферти по Закона за обществените поръчки и са
анализирани предимствата и нодостатъците им при провеждане на процедури за закупуване на трактори и самоходна
земеделска техника. Разработена е методика за комплексна оценка на офертите по критерия – икономически най-изгодна
оферта, базирана на обективни технически и икономически критерии. Така определената комплексна оценка позволява в
максимална степен да се отчете влиянието на всеки компонент в нея при запазване на предварително определената му тежест.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: TRACTOR, AGRICULTURAL MACHINERY, OFFERS, CRITERIA, COMPREHENSIVE ASSESSMENT,
COEFFICIENT, VALUE.
Модернизацията на материално-техническата база на
професионалните гимназии
в сферата на земеделието,
институтите и предприятията с държавно участие си извършва
по различни програми или със собствени средства, при
спазване на изискванията на действащото законодателство, т.е.
Закона за обществените поръчки /ЗОП/, [1].
Съгласно член 37, ал. на възложителите 1 се дава
възможност да изберат един критерий, на базата на който да
оценят офертите. Обикновено това е най-ниската предложена
цена или икономически най-изгодната оферта. Наистина в
много от случаите най-обективният критерий е най-ниската
предложена цена - кандидатите са поставени в условията на
реална конкуренция, а възложителят си гарантира изпълнение
срещу минимално възнаграждение. Този критерий обаче не
винаги е ефективен, защото обществените поръчки за техника
имат комплексен предмет и се изпълняват за продължителен
период от време. По--удачно е в документацията да се заложи
като критерий за оценка на офертните предложения
икономически най-изгодната оферта. Според § 1, т. 8 от
Допълнителните разпоредби на ЗОП икономически найизгодна е тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на
предварително обявените от възложителя показатели и тяхната
тежест, пряко свързани с обекта на обществената поръчка по
отношение на качество, цена, технически преимущества,
естетически и функционални характеристики, характеристики,
свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи,
гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за
изпълнение и други”. Тоест, залагайки този критерий,
възложителят би си осигурил една по-широка стабилност в
изпълнението на поръчката [2].
Целта на разработката е да се предложи ред за
подготовка на техническо задание и оценка на оферти за
трактори и самоходна земеделска техника, основана на оценка
по обективни показатели, като по този начин се гарантира на
възложителя както точна оценка, така и успешно изпълнение
на поръчката от страна на потенциалния изпълнител.

•
Надежностни показатели
•
Показатели за технологичност /материалоемкост,
металоемост, маса/
•
Показатели за транспортабилност /габаритни размери/
•
Ергономични
показатели
/температура,
шум,
вибрации,усилие при управление и т.н./
•
Показатели за безопасност /спирачен път, макс. ъгли
на изкачване и спускане, обзорност/
•
Показатели, отчитащи опазването на природата
/отделяне на зотни окиси, окиси на въглерода, димност/;
•
Показатели,
отчитащи
стандартизацията
и
унификацията
•
Естетически показатели
2. Определяне на сумата, която може да се отдели за
закупуване на тази машина. Основната задача на всяка сделка
от този тип е на оптимална за възложителя цена за се вземе
машина с максимално близки до
желаните технически
характеристики. Намирането на оптималното съотношение
„цена-качество“ трябва да се прави при отчитане не само на
търговската марка, а но производителя на основните
комплектуващи агрегати на машината. Например, ако
производителят на двигателя, трансмисията, водещите мостове
и хидравликата на трактора са фирми с традиции и гарантират
високо качество на своите продукти, търговската марка на
комплектуващата ги фирма не е от определящо значение.
3. Определяне на типа на необходимата машина.
Всеки тип машина има своите положителни страни и съответно
– недостатъци, свързани с приложимостта и за определен вид
работи. Например колесните трактори имат по-малко
сцепление с почвата и съответно - по-малка теглителна сила.
При работа на влажни почви имат по-голямо буксуване, а от
там и по-ниска производителност при по-висок разход на
гориво. От друга страна се придвижват по-бързо и могат да се
ползват за междуредова обработка, растителна защита и
транспорт. Благодарение на тази си универсалност те са попопулярни и се ползват с повишено търсене.
4.Определяне на експлоатационните показатели на
трактора включващи: технико-икономически, технически и
агротехнически показатели. Към технико-икономическите
показатели се отнасят производителност, теглителна сила,
трудоемкост и металоемкост. Техническите показатели
включват надлъжна и напречна устойчивост, лесно управление,
ергономичност, шумност и удобства за работа на оператора.
Агротехническите показатели са: уплътняване на почвата при
работа, маневреност, проходимост и точност при движение на
полето.
5. Определяне на мощността и теглителната сила на
трактора. Те са определящи за този вид техника. Не може да се
търси пряка зависимост между мощността на двигателя и
теглителната сила на трактора му. Производителността му,
както и ресурса му, зависят и от трансмисията и ходовата му
система. Изборът на колесна схема 4К4 или 4К2 трябва да е
съобразен с условията на работа и значението му нараства с
намаляването на мощността на трактора.

Ред за подготовка на техническото задание
Подготовката на техническото задание е основната
част от работите по подготовка на документите за обществена
поръчка и е определящо за обективността на критериите за
оценка на офертите. За целта е необходимо да бъдат
определени изискванията към машината, обект на
обществената поръчка, в съответствие с пазара на този вид
техника. Предвид факта, че основен обект на обществените
поръчки са тракторите, ще формулираме изискванията към тях,
но с известни корекции те са приложими към всички видове
селскостопански машини. Препръчваният ред за подготовка е
следния:
1. Подготовка на примерен списък с необходимите
технически характеристика и оборудване на машината на
базата на операциите, които се планира да се извършват с нея и
условията, при които ще работи.
•
Показатели за оценка на предназначението на
трактора /технически/
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6. Определяне на техническите изисквания към
машината по отношение на възли, агрегати и системи :
двигател / мощност, въртящ момент/, трансмисия, обем на
резервоара за гориво, тегло, колесна база, клиринс, система за
отопление и вентилация, навесна система, електрооборудване и
т.н., както и гаранционните и следгаранционни задължения на
доставчика.

Техническата оценка на офертата включва пет основни
компонента и има вида:
i
i
,
TOi = g1 .TГi . + g 2 .TСГ
+ g 3 .TОi + g 4 .T Дi + g 5 .T ДО

където:

е техническата оценка на i-тата машина;

g1 е тегловният коефициент, отчитащ гаранционния срок
на машината, стойността му е посочена в табл.1;

Методика за оценка на офертите
Оценката на офертите се извършва по критерия –
икономически най-изгодна оферта. Получава се, като сумаот
стойностите на техническата ”n” и на финансовата оценка “m”,
като се вземе отчита съотношението им. Най-често то е 50/50,
но са допустими и други съотношения, предвид изискванията,
посочени в техническото задание. При оценката на офертите
първо се разглежда техническата част, след това финансовата и
накрая двете оценки се обединяват.
При тези условия комплексната оценка се изчислява
по формулата:

g 2 - тегловният коефициент, отчитащ следгаранционно
обслужване, стойността му е посочена в табл.1;
тегловният

g3 -

коефициент,

отчитащ

тегловният коефициент, отчитащ срока на доставка,
стойността му е посочена в табл.1;
тегловният коефициент, отчитащ допълнителното

g5 -

оборудване, стойността му е посочена в табл.1;

TГi - гаранционен срок на на i-тата машина;
i
- следгаранционно обслужване на i-тата машина;;
TСГ

– техническата оценка на

i-тата

оферта;

TОi

- стойност на обслужването за 1000 моточаса на i-тата

T Дi

- срок на доставка на i-тата машина;;

машина;;

ФOi

– финансовата оценка на

i-тата

оферта;
n – коефицинтът, отчитащ значимостта на техническата
оценка на i-тата оферта в комплексната оценка;
m – коефициентът, отчитащ значимостта на финансовата
оценка на i-тата оферта в комплексната оценка.

i
T ДО
-

допълнителна

окомплектация,

№ по
ред
1.

Критерий

Тегловен коефициент

Гаранционен срок

2.

Следгаранционно обслужване

3.
4.

Стойност на обслужването за
1000 моточаса
Срок на доставка

5.

Допълнителна окомплектация

тегловен коефициент, отчитащ гаранционния
срок на машината
тегловен коефициент, отчитащ следгаранционно
обслужване
тегловен коефициент, отчитащ стойността на
обслужването за 1000 моточаса
тегловен коефициент, отчитащ срока на
доставка
тегловен коефициент, отчитащ допълнителното
оборудване

Таблица 1

i

където

i

критерий.

i

t СГ

t СГ max -

гаранционен срок, даден в

брой

точки

за

0,10

g3

0,15

g4

0,05

g5

0,05

tГ
,
t Г max
е срокът на следгаранционно обслужване
максималният срок на следгаранционно

обслужване, даден в офертите;
n - определеният брой точки за техническия
критерий.
- стойността на критерия стойност на обслужването за
1000 моточаса на i-тата машина за всяко предложение се
изчислява по формулата;

е гаранционият срок на машината,
където t Г
посочен в офетата за i-тата машина;

определеният

g2

на машината, посочен в офетата за i-тата машина;

i

n-

g1

Стойност
0,15

i

TСГ = n .

t
,
= n. Г
t Г max

t Г max - максималният

Обозначение

- стойността на критерия срок на следгаранционно
обслужване на машината за всяко предложение се изчислява по
формулата;

За изчисляване на стойностите на отделните
компоненти на техническия критерий е най-удобно да се
използва точковата система, т.е. на най-доброто предложение
да се дават максималния брой точки, определени за него, или
да се корегират останалите, според степента им на
отдалеченост от него. Тогава отделните критерии, влизащи в
него, могат да се определят по следния начин:
- стойността на критерия гаранционен срок на
машината за всяко предложение се изчислява по формулата:

офертите ;

подобряваща

производителността, качеството или удобството за работа с iтата машина.

Тегловни коефициенти, отчитащи влиянието на отделните технически критерии

TГ

на

g4 -

където: K O – комплексната оценка на i-тата оферта;

i

стойност

обслужването за 1000 моточаса, стойността му е посочена в
табл.1;

K O = n..TOi + m..ФOi ,
TOi

TOi

техническия

TO = n .
i

104

t О min
t Oi

,

където

е

tО min

минималната

стойност

на

където

обслужването на машината при изработка от 1000 моточаса,
даден в офертите;

tOi

t ДО max -

където

t Д min
t iД

t Д min

,

е минималната стойност на срока на

ФOi = к..

доставка на машината, даден в офертите;

t

i
Д

- стойността на срока на доставка посочен в
където:

офетата за i-тата машина;
n - определеният брой точки за техническия
критерий.
стойността
на
критерия
допълнителна
окомплектация, подобряваща производителноста, качеството
или удобството за работа, за всяко предложение се изчислява
по формулата:

T ДО = n.
i

t ДО

оферта;

максималната

допълнителна

ФП min
ФПi

ФПi

ФП min -

,

е финансовото предложение в i-тата

минималната цена на машината, дадена в

офертите;

k

– коефициентът, отчитащ степента на използване

на машината.

i

t ДО max

е допълнителна окомплектация на

окомплектация, дадена в офертите ;
n - определеният брой точки за техническия
критерий.
Финансовата оценка на офертите се базира на един
критерий - цена. Това е основен критерии за оценка на всяка
оферта. При допускане на нови и използвани машини се
препоръчва да се направи корекция с коефициент със
стойности, отчитащи степента на ползването на машината,
таблица 2.

1000 моточаса, посочен в офетата за i-тата машина;
n - определеният брой точки за техническия
критерий.
- стойността на критерия срок на доставка на
машината за всяко предложение се изчислява по формулата:
i

i

машината, посочена в офетата за i-тата машина;

- стойността на обслужването при изработка от

TД = n .

t ДО

,

Стойности на коефициента отчитащ степента на използване на машината
Степен на използваност на предлагания трактор
- участникът предлага да достави нов трактор, отговарящ на техническите изисквания на
възложителя;
- участникът предлага да достави използван трактор до 500 моточаса, отговарящ на техническите
изисквания на възложителя;
- участникът предлага да достави използван трактор от 500 до 1000 мото часа, отговарящ на
техническите изисквания на възложителя;
- участникът предлага да достави използван трактор от 1000 до 2500 моточаса, отговарящ на
техническите изисквания на възложителя;
- участникът предлага да достави използван трактор над 2500 моточаса, отговарящ на
техническите изисквания на възложителя.
След изчисляване на комплексната оценка на
офертите на първо място се класира участникът с най-висока
оценка. В случай, че комплексните оценки на две или повече
оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема
офертата с по-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви,
се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна
тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по
този показател. Ако и по този ред не може да се определи един
участник на първо място, изпълнителят се определя въз основа
на публично проведен жребий.

Таблица 2
Стойности на
коефциента
1,00
0,85
0,70
0,50
0,30

2.Разработена е методика за комплексна оценка на
офертите по критерия – икономически най-изгодна оферта,
базирана на обективни технически и икономически критерии.
Така определената комплексна оценка позволява в максимална
степен да се отчете влиянието на всеки компонент при
запазване на предварително определената му тежест.
Литература:
1.Закон за обществените поръчки, Обн. ДВ. бр.28 от 6
Април 2004г.
2. Наръчник по обществени поръчки, Агенция по
обществени поръчки, 2006 г.
3. Методология и показатели за оценка на офертите
при процедури за възлагане на обществени поръчки,
финансирани от ЕЗФРСР, ДФ „Земеделие”, 2011.

Изводи:
1.Предложен е методически подход за подготовка на
техническо задание, включващо изискванията към машината,
обект на обществената поръчка в съответствие с изискванията
на ползвателя.
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ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА
ТЕХНИКА – РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
Д-р Евгения Ачкаканова – Директор на дирекция „Наука, образование и иновации“ МЗХ - София
Проф. д-р Михо Янков Михов - Институт по почвозноние, агротехнологии и защита на растенията ”Н.Пушкаров” - София
Резюме: Разгледани са промените в развитието на
нормативни документите регламентиращи придобиването на
правоспособност за работа със земеделска и горска техника, както и тези в системата за обучение. Анализирано е
съответствието им с изискванията и темповете на модернизация на отрасъла.
Направени са изводи и конкретни препоръки за повишаване на равнището на подготовка на кадрите за земеделското
производство.
KEY WORDS: TRACTORS, AGRICULTURAL MACHINES, TRAINING, LEGISLATION
Обучението за работа със земеделска техника в
българия има над 50 годишна традиция. В началото на 60-те
години. Министерството на земеделието /МЗ/ утвърждава
първите учебни планове за обучение за работа с трактори и
комбайни, ред за провеждане на изпити и образците на
документи за правоспособност. Правоспособностите са
разделени на четири вида: помощник -тракторист, тракторист,
помощник-комбайнер и комбайнер. За всяка група се издава
отделен документ, който е безсрочен .
Масовото навлизане на техниката в производствените
процеси в селското стопанство през 70-те години налага
обучаването на няколко хиляди човека годишно. Променя се
системата за подготовка за придобиване на правоспособност,
явяване на изпити и нови образци документи. Въведени са нови
видове правоспособност: тракторист-машинист ІІІ клас,
тракторист-машинист ІІ клас и тракторист-машинист І клас, а в
горското стопанство – по видове техника. Запазена е и
иерархичността, т.е. на изпит за тракторист машинист ІІ клас се
допуска само лице, притежаващо документ за тракторист
машинист ІІІ клас. Обучението за придобиване на
правоспособност се извършва в организираните към АПК,
професионално учебни центрове, а изпитните комисии са от
ОНС, по действащото тогава административно делене на
страната. Аналогични документи за правоспособност на
желаещите
ученици
издават
и
Техникумите
към
Министерството на земеделието и Комитета по горите на
основание на проведени квалификационни изпити по
утвърдените им за съответната специалност учебни планове.
Това положение се запазва до 1987-1988 г.
С ликвидацията на АПК и ПАК изградените към тях
ПУЦ в някои райони на страната продължават да провеждат
курсове до 1990 г., но вече без да имат правно основание за
това. На практика от 1988 г. няма действащ нормативен
документ, с който да се регламентира обучението за
придобиване на правоспособност за работа със земеделска и
горска техника, издаването на документи за правоспособност и
контрола на лицата, работещи с нея. Това създава огромна
десетгодишна празнота в тази област, в която с трактори и
комбайни масово се работи с категории правоспособност,
получени по реда, предвиден в Закона за движение по
пътищата - “Ткт” и “С”.
С приемането на Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горска техника /ЗРКГТ/, (ДВ, бр.79 от 1998 г.)
и поднормативните актове започна процесът на привеждане на
нашето законодателство в съответствие с европейското в тази
област. Промените, направени с влизането в сила на тези
законодателни актове, са в няколко направления:
Правоспособност за работа с трактори, земеделска и
горска техника - редът за придобиването и отнемането на
правоспособност за работа със земеделска и горска техника е
определен в Наредба №5 (ДВ бр.18 от 7 март 2000 г.). От 1
септември 2000 г. влязоха в сила новите категории
правоспособност за работа със земеделска и горска техника,
както и видът и начинът за издаване на документи,
удостоверяващи правоспособността, [1].

Съществуващите
три
класа
правоспособност
тракторист-машинист (ІІІ, ІІ и І) бяха заменени с въведените
четири нови категории правоспособност за работа със
земеделска и горска техника разделени на две групи: за работа
с трактори и за работа със специализирана и специална
самоходна техника:
•
категория Твк, даваща право на самостоятелна
работа с верижни и колесни трактори и агрегатирани към тях
работни машини;
•
категория Твк –З, даваща право на самостоятелна
работа със специализирана и специална самоходна земеделска
техника;
•
категория Твк–М, даваща право на самостоятелна
работа със специализирана и специална самоходна
мелиоративна техника;
•
категория Твк –Г, даваща право на самостоятелна
работа със специализирана и специална самоходна горска
техника.
В първата група влиза базовата категория Твк.
Придобиването и е необходимо условие за получаване на
категория от втората група – Твк-З, Твк-М и Твк-Г.
Прилагането на закона показа значителни непълноти
и нерешени проблеми дори и в тясната област на регистрацията
и контрола. Това се дължеше най-вече на липсата на опит при
подготовка на нормативни актове от специалистите, работещи
в тази област. Пропуснато бе вписването в закона на такива
необходими нормативни актове като правилник за безопасност
при работа със земеделска и горска техника, наредба за
извършване на технически прегледи, принудителните
административни мерки за лицата (физически и юридически),
нарушаващи съответни разпоредби, предвидените процедури за
издаване на сертификати и регистрация бяха тромави и т.н. Те
бяха частично отстранени с приемането на Закона за изменение
и допълнение на Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горска техника. Той бе обнародван в брой 22 на
ДВ от 11.03.2003 г. Това наложи подготвяне и приемане на
нова наредба - Наредба №8 от 2004 г. за придобиване и
отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска
техника. Тя е естествено продължение на Наредба №5 с
отчитане на направеното и прецезиране на съществуващите и
въвеждане на нови изисквания към:
- учебната документация (планове, програми,
разпределения, книжки за обучение, регистрационни книги и
т.н.) за обучение за придобиване на правоспособност;
-материалната база за извършване на обучението
(кабинети, средства за онагледяване на преподавания материал,
разрези, макети, стендове и машини за основните видове
работи за съответната категория или вид правоспособност);
- преподавателите по теория и практика;
-реда за кандидатстване за получаване на разрешение
за обучение и образците за разрешителни;
-начина за подготовка и провеждане на изпити и
изпитната документация.
Същевременно бе увеличен обхватът на техниката, за
която се изисква правоспособност с включването на нови групи
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възможности за добавяне;
- занижени бяха изискванията и контролът на процеса
на обучение и на лицата, придобили правоспособност.
Обучението за придобиване на правоспособност за
работа с трактори, земеделска и горска техника се извършва в
получилите разрешение от Министъра на земеделието и горите
професионални гимназии, университети, школи, фирми и др.
Продължителността на курсовете за различните видове и
категории правоспособности е различна, [2].
На фигури 1, 2, 3, 4, 5 и 6 е даден броят на
курсистите, преминали обучение за придобиване на
правоспособност по основните видове категории, [3, 4, 5]. Тук
не разглеждаме първите няколко години, които са свързани с
организационна и техническа работа по подготовката на
нормативната база, обучението на хората, пряко заети с тази
дейност, информационната дейност и смяната на различните
образци документи с новия образец.
Видно е, че за двете основни категории в селстото
стопавство: категория Твк , даваща право на самостоятелна
работа с верижни и колесни трактори и агрегатирани към тях
работни машини /фиг.1/ и категория Твк –З, даваща право на
самостоятелна работа със специализирана и специална
самоходна земеделска техника /фиг.2/, броят на курсистите
рязко се увеличава през последните три години. Основната
причина за това е нарастналата необходимост от квалификация
на кадрите и високите разходи за поддържане на техниката.

машини, използвани в селското и горско стопанстно – въжени
линии, хидравлични товарачи, монтирани на трактори и
самоходна земеделска и горска техника, електрокари и
мотокари.
С направените промени се цели от една страна
повишаване на качеството на обучението така, че да
съответства на качественото обновяване на машиннотракторния парк с нова високопроизводителна, мощна и скъпа
техника, а от друга - престижа на работата със земеделска и
горска техника.
Отчитайки желанията на учебни форми, извършващи
обучение, за „облекчаване” на процедурните правила и
ограничаване на изискванията към кандидатите за обучение
Наредба №8 бе променена в тези раздели и се прие Наредба
№12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване на
правоспособност за работа със земеделска и горска техника. С
приемането и
отпаднаха някои от основополагащите
изисвания, като:
- изискване за образование на кандидатстващите за
придобиване на правоспособност;
- разделянето на категориите правоспособност на
групи в зависимост от вида, мощността и сложността на
техниката и технологичните процеси;
-намаляване на броя на задължителните за подготовка
на кандидатите часове по теория и практика;
- ограничаване на видовете техника, за които се
изисква правоспособност, без нормативно предвидени

Фиг.1. Брой курсисти, преминали обучение за придобиване
правоспособност - категория Твк
6000

броя

5000
4000
3000
2000
1000
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
година

107

Фиг.2. Брой курсисти, преминали обучение за придобиване
правоспособност - категория Твк-З
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Аналогично, но в сравнително по-малък обем, е нарастването
на преминалите обучение за категория Твк–М, даваща право

на самостоятелна работа със специализирана и специална
самоходна мелиоративна техника /фиг.3/.

Фиг.3. Брой курсисти, преминали обучение за придобиване
правоспособност - категория Твк-М
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Основният дял от него е обучението за работа с моторни
триони и храсторези, но се увеличават и броят на преминалите
обучение за работа с другите видове техника.

Поради интензивното развитие на дърводобива и
необходимостта от обучение на кадри за него обучението за
работа с горска техника, се развива със значително по-високи
темпове. На фиг.4 е виден ръстът на преминалите обучение.
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Фиг.4. Брой курсисти, преминали обучение за придобиване
правоспособност за работа с горска техника
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сравнително спокоен период в земеделието и горското
стопанство и климатичните условия дават възможност зо
качествено извършване на практическото обучение.

За целите на изследването бе определена и
интензивността на обучението през различните месеци на
годината. Получените резултати са видни на фиг.5.
Предпочитани за обучение са пролетните месеци, когато има

процента

Фиг.5. Среден брой курсисти, явили се на изпити по месеци на
годината
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

месец

На фиг.6 е даден броят на курсистите преминали обучение по реда, предвиден в законодателството от 2000 г. Това са
около 70% от работещите с машините използвани в момента в селското и горско стопанство
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Фиг.6. Брой курсисти, преминали обучение за придобиване
правоспособност за работа със земеделска и горска техника след
приемане на новата нормативна уредба от 2000 г.
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законодателство не предвижда никакви преференции за
професионалното обучение в отрасъла. Поради това е
изключително трудно да се обнови материалната база за
извършване на обучение и да се преодолее несъответствието на
нивото на подготовка на кадрите с изискванията на
навлизащата техника.

Този факт е показателен, че независимо от временните
проблеми, приетата система на обучение е доказала своята
ефикасност от една страна, но от друга обновяването на
машинно-тракторния парк в селското и горско стопанство с
нова високотехнологична техника налага и съответстваща
промяна на системата за подготовка. Тя следва да се извърши в
няколко посоки:
да се включат системата за обучение и
придобиване на правоспособност за всички значими групи
техника, с които се извършват специфични или опасни за
здравето и околната среда работи. Към тези машини може да
отнесем напр. телескопичните товарачи, машините за
обеззаразяване и т.н.;
да се повишат образователните изисквания
към желаещите да придобият определен вид правоспособност,
в съответствие с отговорността на извършваните операции и
сложността на използваната техника;
правоспособността на големи групи машини,
каквито са например тракторите, да бъде разделена на две
групи – до 150 к.с. и над 150 к.с.;
да се разработи система за ефективен
контрол на обучението и повишаване на квалификацията на
придобилите правоспособност;
да се подготвят учебна литература и тестове
за провеждане на изпити, които да се актуализират
периодично.
Наред с постигнатото съществуват и сериозни
проблеми. Липсата на Закон за земеделската и горска техника е
пречка за развитието на законодателството в областта на този
специфичен вид обучение. За разлика от страните в ЕС нашето

Изводи:
Извършен е анализ на развитието на нормативната
уредба, регламентираща придобиването на правоспособност за
работа със земеделска и горска техника и съответствието и с
потребностите, произтичащи от модернизацията на отрасъла
Направени са изводи и конкретни препоръки за
повишаване на равнището на подготовка на кадрите за
земеделското производство.
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Abstract: The traditional approach in many agricultural facilities has been to keep machines running to increase production revenues,
often with consequences to assets – consequences that result in higher maintenance costs. Autonomous maintenance is a reliability initiative
that provides alternative to this dilemma.
Keywords:Autonomous,maintenance,оperator,reliability,agriculture
maintenance TPM”, “Пълно управление на качеството Total
quality management TQM” и др. В нашето селско стопанство
много малко се знае за това.

1. Въведение
Един от най важните световни жизнени проблеми е
производството на хранителни продукти. Всяка година
планетата се увеличава с около 90 милиона нови жители и
селскостопанското производство трябва да нараства за да се
посрещнат нуждите. Селскостопанското производство е и
стратегически интерес и индикатор за здравето и стабилността
на всяка нация(1,5) Производителността и ефективността са
притеснителни предизвикателства, пред които е изправена и
нашата страна с необходимостта от правилно управление не
само на природните ресурси, но и на използваната техника.

Поради характера на производствата е невъзможно
директното приложение на иновациите от машиностроенето в
земеделието. Но след не сложен анализ може да се види, че има
елементи, които биха могли с неголеми капиталовложения да
се внедрят и в земеделието. По долу са дискутирани няколко
такива елемента, чието адаптиране за селското стопанство би
спестило значителни финансови разходи.
За нашите земеделски производители е характерно, че
почти никога не извършват контрол на качеството на
доставяните суровини и материали, като горива, масла, резерни
детайли, електроенергия, торове, хербициди, пестициди,
посадъчен материал и др. Друга особеност е че в много случай
те не познават кой е производителя. Почти всички суровини и
материали се доставят чрез дълга верига от паразитни фирми,
който предизвикват силно нарастване на цените, а от там и
снижаване на конкурентността на земеделието ни. В немалко
случай паразитните фирми «манипулират» доставените
материали с цел да получат високи печалби. Не е по-различен и
проблемът с продаването на произведената продукция.
Обикновено оценяването на качеството на селскостопанската
продукция се извършва субективно от куповача, най често
паразитна фирма. Подобни са случайте с изкупуването на
нетрайни продукти като плодове, зеленчуци, тютюн и др.
Земеделският производител, особено дребният е притиснат и
изнудван както на входа на производствения процес така и на
изхода. Схематично това е показано на фиг2.

2. Изложение

Известно е че достиженията в областта на науката и
техниката намират приложение най напред във военната
област, след това в промишлените производства и накрая в
селското стопанство и бита. От тази позиция земеделското
производство почти винаги и с известно изоставане, черпи
опит от резултатите в иновационните решения на
промишлеността. На фиг.1 е показана еволюцията в
машиностроителното и селскостопанското промишлено
производство. От нея се вижда как земеделието внедрява със
закъснение някои от достиженията в индустриалните
производства, като специализацията, поточните линии,
автоматизирано производство, роботизиране.

Фиг.1 Еволюция на машиностроителното и селскостопанско
промишлено производство

Не е трудно да се разбере, че макар и със определено
забавяне, индустриалният опит намира по-бързо и лесно
приложение в земеделието на индустриално развитите държави
отколкото в развиващите се. Това е и една от причините,
нашата страна, която е с блокирана индустрия да изостава в
иновационните решения от страни като Холндия, Швеция,
Англия и др.

Фиг.2 Организация
промишлеността

на

производството

в

земеделието

и

За разлика от земеделието, при индустриалните
производства, където е въведено TQM фиг.2, използването на
дистрибутори за доставяне на суровини и материали е
ограничено. Те работят директно с производителите на
необходимите им суровини, материали, детайли и др. Обменят
инормация и контролират организирането на производствените
им процеси, независимо че са сертифицирани по ISO. Прилагат

От фиг.1 се вижда също, че днешното земеделско
промишлено
производство
изостава
значително
от
индустриалното машиностроително в облатта на организацията
на производството. В промишленото производство се прилага
“Пълно производително поддържане- Total productive
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ефективна система за контрол на получаваните стоки (2).За
индустриалните и селскостопански производства в развитите
страни е типично при закупуване на суровини, материали и др.,
доставчикът да удустоверява качеството на стоката не само с
протокол, но и с експресни анализи. Същото се отнася и за
контрола на качеството на произведената продукция
(промишлена или земеделска). Производителят доказва
качеството! Извесни са случайте когато производители
изтеглят от пазара партиди стоки за допуснати нарушения в
качеството(автомобили, лекарства и д.р).

се елиминират нещастните случай, дефектите и отказите на
машините.

Качеството на продукта се осигурява не само от
доставените суровини и материали. То се залага на всеки етап
от производствения процес. В много случай в земеделието се
закупуват големи количества от материали като масла, горива,
торове, хербициди, които след продължително или неправилно
съхранение променят характеристиките си и вместо ползи
нанасят непредвидени поражения и финансови загуби. Затова в
страните с развита индустрия и земеделие се използват методи
за експресен контрол преди да влязат материалите в
производството.

Както се вижда на оператора или собственика на машините
се възлага активно участие в дейностите по поддържане. Освен
да извършва почистване смазване или леки ремонтни
въздействия, операторът следи и събира информация за
отклонения от нормалната работа на детайли, възли или
агрегати. Неговата задача е да нормализира работата, а при
затруднения да сигнализира фирмата, която е поела
поддържането на техниката с цел да се отстранят причините и
да се избегнат аварийни откази.

-Производително означава: Действията се предприемат
докато производството върви и производствените проблеми са
минимизирани.
-Поддържане
означава:
Работещите
с
машините(операторите) са ангажирани в дейностите по
ремонтиране, почистване, смазване, събиране на информация
за състоянието на машините.

В индустриалната област този подход се нарича
„Aвтономно поддържане”(Autonomous maintenance). Използват
се и други наименования като: “Autonomous Operator
Maintenance”,”Operator
maintenance”,
“Operator
Driven
Reliability”, „Operator Asset Care”.

Нашето земеделие изостава от индустиалните производста
и в областта на TPM (Пълно производително поддржане).
Преди 20-25 годни в земеделието е използвана планова система
за обслужване и ремонт на техниката. Собствениците на
машините сами са извършвали през определени периоди
диагностика, обслужване на техниката, като смяна на масла,
филтри, ремъци регулиране и настройване на възли и агрегати.
Леките и средни ремонти са извършвани с помощта на
оператора в собствени ремонтни работилници на земеделското
стопанство
или
аграрно-промишления
комплекс.
Операторът(тракториста, комбайнера) експлоатира и поддържа
машините.

Автономното поддържане е само една от „опорите” на
TPM. Нейната философия е взаимствана от живота : Майката е
тази, която се грижи за здравето и нормалното израстване на
детето, а не лекарят. Тя го храни, облича, възпитава и следи за
неговото правилно развитие. При забелязване на отклонения,
взема мерки. Ако не е в състояние да реши проблема, тогава
търси помощ от лекар фиг.3.

В процеса на икономическите промени, който настъпват
след 1990 година, а и поради усъвършенстване и
електронизиране на техниката в индустрията и земеделието,
става невъзможно собственикът или операторът сам да
извършва поддържането. Пробива си път един вариант за
поддържане на техниката, който бързо бива отхвърлен от
големите индустриални фирми. Неговият принцип се състои в
това, че собственикът на машините предава изцяло
поддържането им на външни фирми. Операторът на машината
не е ангажиран с дейности по поддържане. Тази система
накратко означава: ”Ние- собствениците на техниката само
експлоатираме, а вие сервизните фирми само поддържате”
Фирмите дилъри или независими сервизи имат интерес да се
налага и използва тази система. Нейният основен недостатък е
че сервизната фирма има стремеж да извършва сложни и скъпи
ремонтни въздействия, а не да предпазва техниката от
аварийни откази и да повишава надеждността и. По тези
причини селскостопанските производители правят значителни
разходи за поддържане особено по време на кампании.
Традиция в земеделието е да се иска в активните сезони
техниката да работи на всяка цена за да се постигне висока
производителност и бързо торене, обработване на земята или
прибиране на реколтата, без да се отчитат последиците за
машините и оборудването и свързаните с тях високи разходи за
поддържане и ремонт. При такива обстоятелства, сервизните
фирми изсмукват сериозни финансови средства от селското
стопанство. Конкурентостта на родното земеделие се блокира.

Фиг.3 Поддържането на машините трябва да наподобява
грижата за поколението

Подобен трябва да бъде подходът при поддържане на
машините и в селскостопанското производство. Собственикът
или операторът полагат грижите за нормалната им работа и
„здравословното състояние”, а не дилърите или сервизните
фирми, както е в момента - :”Ние- собствениците на техниката
само експлоатираме, а вие сервизните фирми само
поддържате”.

3. Заключение

Промяната в подхода при организиране на производствения
процес и поддържане на техниката в селското стопанство е
показана схематично на фиг.4. За да повишат ефективността и
конкурентоспособността, селскостопанските производители
трябва да въведат автономен контрол на доставяните суровини
и материали, както и автономно поддържане на техниката.

При
пълното
производително
поддържане
на
техниката(ТПМ)
се
изчистват
споменатите
по-горе.
недостатъци. Пълно производствено поддържане означава
колективни усилия за повишаване на надеждността и
ефективността на машините и оборудването.
-Пълно означава: Всички работници от собственика на
машините(директора) до оператора и чистачката са включени в
грижата машините и оборудването да работят. Тяхната цел е да
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Фиг.4. Автономно поддържане и контрол в селското стопанство

За да се реализира такъв подход, в индустриалната област
са разработени подходящи технологии и оборудване, които
операторите използват: експресен анализ на масла и горива,
инфрачервена термография, ултразвукова диагностика,
вибрационен анализ. Те могат да намерят приложение и при
поддържане на селскостопанската техника.
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BRAKING AND THE POSSIBILITY OF ITS USING
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Abstract: Electromobility and combined alternative propulsions of city vehicles are currently topic number one. In order to be properly
designed their application has to be obvious. It is calculated with using of the energy recuperated from braking to increase their energy
efficiency. Quantity of this energy is usually determined from the NEDC driving cycle. To what extent can the data from the NEDC cycle rely
and how they different from data from real driving cycles is the subject of this article. The simulations of serial hybrid drive consisting
of different components were done.
Keywords: RECUPERATION, NEDC, STOP&GO, REAL URBAN CYCLE, BRAKING, MEASUREMENT

2. Measurement description

1. Introduction

Cities with higher population, larger size and more complicated
transport system, with the expected use of vehicles with alternative
drive systems were deliberately chosen to measure the real driving
cycles. A higher proportion of reasons to stop or reduce speed,
which is a potential source of re-use of energy, are specific for these
cities. The cities continue in solving of issues of environment
pollution and reducing emissions from transport at the same time.

The importance of electric and hybrid vehicles in the field
of transport means is still increasing. In order to properly design
the drives of these vehicles their application and real possibility
of its use in the operation has to be obvious. Efficiency
of utilization of these drive systems depends on their right
combination and dimensioning. Due to the need to reduce
the vehicle energy consumption and emissions some systems for
the accumulation of kinetic energy from braking that would be
otherwise wasted by heat, as well as systems which switch off
the combustion engine while vehicle standing as Stop&Go system
are currently designed. Proposals similar devices as well as
the hybrids are usually based on driving cycles for determining
of fuel consumption and harmful emissions – NEDC (New
European Driving Cycle), FTP (Federal Test Procedure) cycles or
others. These cycles are however simplified and don’t content
the grade resistance or real progress of braking deceleration.
In contrast, in normal traffic, there is often a short-term braking,
respectively slow down, which can be only a minor source
of recovered energy. The aim of this paper is to show to what extent
the use of standard driving cycles for the design of electric drives,
respectively hybrid drives of vehicles, is consistent with real
conditions. For the purpose of comparison of standardized and
realistic driving cycles were performed several measurements
of real driving cycles in different cities of Poland, Czech Republic
and Slovakia.

The fact that each of the three monitored countries has
a different geographic structure is reflected even in the elevation
profiles of individual cities. Table 1 indicates the basic information
of the monitored cities.
Table 1: The basic information of the monitored cities

Population
density
[ persons
per km2 ]

City
area
[ km2 ]

Elevation
[m]

Katowice

308724

1874,8

164,67

266 - 352

Wroclav

632996

2161,7

292,82

105 - 155

Gliwice

196361

1466,7

133,88

200 - 278

Prague
Žilina

1272690
85295

2602,5
1066

496
80,03

399
342

Pictures fig. 3. to fig. 7. show the elevation profiles recorded
during the measurement and compare the elevation profiles
differences, which affect the possibility of energy recovery as well
as the increase of the demands on the vehicle power unit.
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Fig. 3 Katowice elevation profile
Fig. 1 Real driving cycle of Prague

Comparison of real drive cycle of Prague and NEDC cycle for
measuring vehicle emissions and fuel consumption is shown in fig.
1 and fig. 2. Urban part of NEDC cycle takes first 780 second.
Fig. 4 Wroclaw elevation profile

Fig. 5 Gliwice elevation profile
Fig. 2 NEDC cycle [1]
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of 1.4 liters, power of 80 kW at 6000 rpm and torque 134
Nm at 5000 rpm and unlade mass 1286 kg. The vehicle was
occupied by two passengers and measuring technology with
total weight of 180 kg. Driving mode was adapted
to the surrounding traffic not to avoid its negative influence.

Fig. 6 Prague elevation profile

Fig. 7 Žilina elevation profile

Because it is assumed that electric and hybrid vehicles will be
used for transportation to job and shopping by their owners,
the measurements were performed in real time of their use,
in the time of afternoon rush hours from 14:00 to 16:30 hrs. This
time is characterized by growing number of traffic congestions and
longer standing at intersections. The most energy-demanding
regimes of frequent acceleration and braking were recorded by this
way.
Fig. 10 Measurement vehicle Hyundai i30

3. Evaluation of measurements
Table 2 shows a comparison of typical data of the measured
driving cycles as the distance, cycle time, maximum and minimum
slope and average speed.
Table 2: Comparison of real cycles

City

Average
slope

Max. slope
[%]

[%]

Distance
[ km ]

Time

Average
speed

[ min ] [ km.h-1 ]

Fig. 8 Measurement unit DAS 3 and contactless velocity sensor

Katowice
Wroclav
Gliwice
Prague
Žilina

Measurement unit DAS3 (fig. 8) with contactless velocity and
acceleration sensor Microstar Non-Contact 1-Axis Microwave
Sensor (fig. 8) and Corssys Datron Pedal Force Sensor (fig. 9)
for the record of pedal brake pressing were used to record and
measure of dynamic quantities. Contactless velocity and
acceleration sensor was placed on the side of the vehicle. Values
of slope were determined using the GPS receiver, placed
on the front hood of the vehicle (fig. 9).

5,2

-5

1,5

-1,4

12,40

41,15

18,07

3,6
12,6
13,7
5,6

-4,9
-9,3
-20,1
-7,1

1
1,3
3,1
1,7

-1,2
-1,5
-3,5
-1,7

18,99
12,72
25,57
23,25

54,9
31,6
62,65
44,65

20,75
24,14
24,48
31,23

Picture fig. 11. shows the percentage of decelerating
to the driving cycle time. Comparison of these five real driving
cycles shown, that the average time of decelerating is 13.1% of the
driving cycle time. A very small dispersion of these values for
different cities is noteworthy. Picture fig. 11. also shows that in the
city part of standardized NEDC driving cycle, which is mostly used
in the design of alternative propulsions in Europe, the braking time
is up to 20% of the cycle time.
100
90
80
70

[%]

60
% of time driving

50

% of time decelerating

40
30
20
10
0
Katowice

Wroclav

Gliwice

Praha

Zilina

NEDC

Fig. 11 Decelerating and driving ratio

The difference between the average time of decelerating
in the real driving cycle and the decelerating time
in the NEDC cycle is up to 35%. However, this figure does
not reflect the intensity of braking, which presents

Fig. 9 Pedal force sensor and GPS receiver

The measuring apparatus was placed on the C-segment
class vehicle Hyundai i30 (fig. 10), with a displacement
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fuel consumption. Subsequently were selected two 240 V NiMH
battery packs with the capacity of 34 Ah and 8.5 Ah. Table 3
contains six different vehicle configurations. The basic mass of the
vehicle with electric motor was set on 350 kg, the weight of
passenger on 75 kg and the baggage on 15 kg. To the baggage was
added the weight of selected combustion engine and battery pack.

the amount of energy that can be saved, but only talk about
the braking time in proportion to the time of driving. Because
it is difficult recovery energy at low speeds, neither
the average time of decelerating during the real driving cycle
does not represent the real possibility of using the braking
to recover kinetic energy.

[ kg ]

Total weight

[ kg ]

Battery
weight

[ Ah ]

Battery pack

[ kg ]

Engine
weight

[ g.kw-1.h-1 ]

Specific fuel
consuption

[ Nm ]

Torque

[ rpm ]

Engine
[ cm3 ]

Revolutions

Table 3: Vehicles comparison

Currently the most popular hybrid system is known
Stop&Go system. This micro hybrid concept based
on the shutting down of the internal combustion engine while
standing. Picture fig. 14. shows that the standing time in real
driving cycles is about as long as the standing time under
consideration in the NEDC cycle. Significant differences
may be influenced by the complexity of traffic situations and
road network in the city as well as by real-time in rush hours.

505
280
120
505
280
120

2000
2800
2500
2000
2800
2500

34
19
7
34
19
7

296
310
305
296
310
305

49
30
13
49
30
13

34
34
34
8.5
8.5
8.5

180
180
180
45
45
45

669
650
633
534
515
498

100
90

Vehicle 1
Vehicle 2
Vehicle 3
Vehicle 4
Vehicle 5
Vehicle 6

80
70
60
% of time driving

50

% of time standing

40
30
20
10

The main factor for comparing of the vehicles was range.
The range of each simulated vehicle was given by consumption of 1
liter of petrol. Vehicles were compared in three real driving cycles
and urban part of the NEDC cycle and in two modes of batteries,
start with fully charged batteries and start with fully discharged
batteries. In the case of fully charged batteries the vehicle started
operate in electric mode. When the state of charge of the battery
reached its bottom line, the combustion engine was turned on.
In this case, the energy required for electric motor was supplied
by generator driven by an internal combustion engine and the rest
of energy was stored in batteries. When the state of charge
of batteries reached the preset top line, the engine was turned off.
In the case of fully discharged batteries the simulation started
in hybrid mode (combustion engine was on). In both types
of simulation the combustion engines were off when their
consumption reached 1liter of petrol. It should be noted that
the batteries can not be discharged to the 0 due to their life.
The range comparison of fully charged vehicles you can see in fig.
14. The range comparison of discharged vehicles you can see in fig.
15.

0
Katowice

Wroclav

Gliwice

Praha

Zilina

NEDC

Fig. 12. Standing and driving ratio

The time of standing useful for Stop&Go system,
possible time of recovery kinetic energy from braking and
the time of recovery kinetic energy from driving downhill,
which is a part of recovery period, can be determined from
the measured data of the moving vehicle and the signal
of brake pedal sensor. The times of standing, braking and
downhill braking of the vehicle are displayed in fig. 13.
25
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140
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Wroclav
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vehicle1
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100
range [ km ]

Katowice

Fig. 13. Time of use of braking and standing

80
60

vehicle6

40
20

4. Simulation of serial hybrid

0
Zilina

The serial hybrid vehicle simulations based on the chosen real
driving cycles were made by using the Matlab Simulink. The
primary inputs to the simulations were measured values of velocity,
acceleration, slope and braking signal from the real driving cycle.
Based on these inputs was calculated the required power of the
drive.

Praha

Wroclaw

NEDC

Fig. 14. Comparison of fully charged vehicles
60

range [ km ]

50

A key factor in hybrid vehicles is correctly dimensioned size of
key components as traction electric motor, internal combustion
engine and batteries. The small plug-in hybrid vehicle for two
passengers primarily designed for city traffic was chosen for the
simulation. To cover all driving modes and needs, the traction
electric motor of 15 kW was selected. This motor was used in each
simulated configuration. For the simulation were three combustion
engines with different displacements selected. Combustion engines
operate in one revolution mode where they have the best specific

vehicle1
vehicle2
vehicle3
vehicle4
vehicle5

40
30
20

vehicle6

10
0
Zilina

Praha

Wroclaw

NEDC

Fig. 15. Comparison of discharged vehicles

As can be seen in fig. 14. and fig. 15. the greatest range was
achieved by fully charged vehicles with 34 Ah battery pack.
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Situation is changing with the discharged battery, where the vehicle
with heaviest 34 Ah battery pack needs to make more power due to
the increased weight of the vehicle. In the comparison of internal
combustion engines with charged and discharged batteries, the best
result was achieved with 120 cm3 engine due to its lower weight.
Engine with displacement of 505 cm3 is bigger than the engine with
280 cm3 displacement, but on the other hand has a better specific
fuel consumption which is reflected to a similar range. The engine
of 505 cm3 had better results when the batteries were discharged;
the engine of 280 cm3 had a slightly better result when the batteries
were charged particularly for 34 Ah battery pack. When the 8.5 Ah
battery pack was used with the engine of 505 cm3 or 280 cm3
the range was almost same. Engine with 120 cm3 displacement
seems to be a best choice, but it should be noted that in the case
of fully discharged battery and high power demand such as driving
on higher speed, the engine hasn’t enough power to ensure vehicle
performance.

5. Conclusion
Although the use of real driving cycle seems based
on comparing the real driving cycle with NEDC cycle preferable,
the range simulation of small city car with serial hybrid drive shows
that this difference is not so significant. The time comparison
of driving cycles from the point of the time braking disregards
the braking intensity and thus the amount of usable energy
for recuperation.
The use of the real driving cycles at the design of some city
vehicles (buses, taxi cars) can be appropriate and useful due to their
special driving mode with often decelerating.
Nowadays most of new vehicles are equipped with Stop&Go
system. From the measurement data can be seen that this system has
substantiation and enables decrease the fuel consumption and
emissions.
It
turned
out that
the standing time in
real
driving cycles is close to NEDC cycle. In some cities was almost
identical.
The simulation showed that the size of combustion engine
which achieved the largest range was corresponding to an internal
combustion engine with the power close to the mean power
measured in real driving cycle at a given mass.
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ХИМИЧНО И МИКРОБИОЛОГИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ДИЗЕЛОВИТЕ
ГОРИВА ИЗПОЛЗВАНИ В ЗЕМЕДЕЛСКАТА ТЕХНИКА
CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION OF DIESEL FUEL USED IN FARMING TECHNIQUES
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Abstract: Diesel fuels are unstable on storage. Instability is caused by chemical and microbiological processes. The chemical processes
related to the formation of asphaltenes. Microbiological processes associated with the formation of molds, fungi, bacteria. They all cause
damage to the engine, in particular in the food system. The article shows the check you of diesel fuels used agricultural machinery for the
presence of chemical and microbiological contaminants.
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1. Въведение
2. Изложение

Дизеловото гориво е минерално гориво предназначено за
дизелови двигатели.То представлява сложна смес от хиляди
отделни въглеводородни съединения с въглероден номер
между 9 и 23 (номера на въглеродния атом n във
въглеводородната молекула CnH2n+2 ). Голяма част от тези
молекули са членове на нафтените, парафините или
ароматичния клас на въглеводородите(HC). Дизеловото гориво
варира по цвят от безцветно до кехлибарено или светло кафяво.
Това зависи от изходната суровина –петрола използван в
рафинерията. Може да бъде допълнително оцветен с цел
данъчна идентификация и др. [1]. Важно е също да се разбере,
че днес рафинериите се опитват да постигнат от процеса на
рафиниране максимално количество от най- печелившите
продукти, като използват най-евтин петрол, които могат да
рафинират. Тези печеливши продукти или компоненти могат да
бъдат произведени в големи количества, само чрез промяна на
процесите на рафиниране и чрез използване на химикали и
катализатори. Днешните технологии за рафиниране са много по
различни. Рафинериите са намерили методи за получаване на
много повече гориво от изходната суровина–петрола.
Каталитичния, или хидро-химичен крекинг сега позволява на
рафинериите да превърнат почти 90% от петрола в леки
дестилати.

2.1. Причини и механизъм на разграждане на
дизеловите
горива.
Повреждания
и
разрушения
предизвикани от некачествено дизелово гориво.
Както беше отбелязано по-горе, заедно с положителните
качества, като намалени вредни емисии, дизеловите горива
имат и недостатъци. Основният им недостатък е, че бързо
стареят при което променят качествата си.
Интересно е, че като пренебрегваме този недостатък, се
опитваме машините да работят с гориво, което е далече от
качествата на това предвидено/препоръчано от производителя.
Днес 75 – 85% от причините за проблемите в хранителната
система на дизеловите двигатели са от лошото качество и
характеристики на горивото. Разлагането започва видимо да се
забелязва след около 30 дни от произвеждането. [2]. Промените
в качествата на произведените горива са предизвикани от
протичането на химични и биологични процеси (фиг. 2)
-Химични процеси: ниска окислителна
стабилност(окисление и реполимеризиране),
-Биологични процеси:
(бактерии и плесени).

Еволюцията на технологиите за рафиниране на дизелови
горива е показана обобщено на фиг.1

заразяване

с

и

термична

микроорганизми

Фиг.2 Промените в качествата на произведените дизелови горива

Окислителната и термична стабилност на дизеловото
гориво е свързана със състава на петрола и използваните днес
технологии за рафиниране. Нестабилните горива се развалят
или разграждат бързо причинявайки образуване на смолисти,
лакови и въглеродни отложения, които могат да предизвикат
или усилят проблемите с непълното изгаряне. (фиг.2)[3]. С
влошаването на качеството, горивото започва да потъмнява,
като се появява неприятна миризма и често предизвиква
димене. Това е резултат от първия етап от образуване на
горивни клъстъри. Те преминават през филтриращата система
и попадат в горивната система. Пораждат по-големи проблеми
когато нарастнат по размер. Не изгарят напълно и напускат
изпускателната система във формата на дим. Проблемът се
задълбочава, когато клъстърите полепнат по филтрите и
влошат пропускателната им способност.
фиг.1
горива

Микроорганизмите (бактерии и плесени) в дизеловото
гориво са друг проблем. Познати са повече от двадесет вида

Еволюцията на технологиите за рафиниране на дизелови
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микроорганизми, които замърсяват цистерните и резервоарите
за гориво. Когато попаднат в горивото, те се удвояват на всеки
двадесет минути и една единична спора може да произведе
повече от 260 000 потомъка за шест часа. Няколко фактора
помагат
на
разграждането
на
горивотовремето,
температурните промени, външни замърсявания и доставяне на
гориво с характеристики по-ниски от оптималното. Водата е
идеалната среда за появата на бактерии и плесени, които водят
до задръствания и проблеми с нормалната работа на горивната
система и двигателя. Микроорганизмите в горивото се развиват
на дъното на резервоара, на границата на горивото с водата.

бактерии от пръстите.Потопява се лентата в горивото за около
15 секунди фиг.4. Горивото се взема от горивния филтър,
водния сепаратор или дъното на резервоара (цистерната).
Отцежда се излишното гориво и лентата се поставя отново в
чашката. Поставя се чашката на тъмно за 24 часа. Проверява се
лентата след 24,36,48 часа фиг.5 и фиг. 6.

Последиците от бактериално заразено гориво могат да
бъдат:съкращаване живота на филтрите, влошаване на влагоотделяща способност на филтрите, износване на двигателите от
неравномерно подаване на гориво, корозия в горивната
система, корозия на горивните разпръсквачи, повреждане на
измервателни уреди, корозия на резервоарите, висок разход на
гориво, блокиране на клапани, повишено съдържание на вода,
повреждане на детайлите от вода, повреда в двигателя(лошо
смазване), здравни проблеми (Endotoxin получен от
бактериите), повреда на двигателя (от незахранване с гориво),
нехерметичност в помпи и разпръсквачи.

фиг.3 Лента за откриване на бактерии, плесени и гъби

2.2. Предпоставки и начини за решаване на проблема.
Транспортни
фирми,
земеделски
производители,
корабособственици и много други, често държат дизелови
горива в запас в цистерни. Трябва да знаят, че качеството на
дизеловото гориво се променя непрекъснато. Правилното
съхранение е много важно за бъдещото му използване.[4]
Съхранението на горивото е жизненоважна дейност за да е
свежо, чисто и с висока ефективност. Направени са инвестиции
за резервоар, инсталиране и за гориво. Остава да се проумее, че
е необходимо правилно поддържане и опазване на тази
инвестиция.

фиг.4 Потапяне на лентата в гориво

Тестовете на горивото трябва да се извършват по
възможност веднага след вземане на пробите, тъй като
бактериите започват да загиват след излагане дневна светлина.
Пробите са също чувствителни при промяна на околната
температура. Първото място за замърсяване са филтрите и
чашката за филтрите. Микроорганизмите засмукани от
горивните резервоари се задържат във филтрите. Там те се
размножават, като образуват лепкава слуз, отговорна за
запушване на филтрите. Лепкавата кал върху филтрите, която
може да мирише на ферментиране или развалено яйце е
признак за микробиологично замърсяване.[5]

фиг.5 Тест за откриване на бактерии, гъби и плесени в дизелово
гориво

Всяка индикация за микробно замърсяване на филтрите и
филтърните чашки изисква вземана на две проби от горивния
резервоар. Едната е от средна дълбочина, а втората от дъното
на резервоара. Утаява се горивото в стъклен буркан. Сравняват
се визуално двете проби за разлика в цвета, прозрачност и
концентрация на диспергирани частици. Разликите могат да
бъдат предизвикани и от химични (небиологични) процеси. Но
тъй като проверката във филтрите дава положителни
индикации, твърде вероятно те да са от микробиологична
активност.[6]

Фиг.6 Тест за откриване на бактерии, гъби и плесени в дизелово
гориво

За по-голяма точност при определяне на качеството на
дизеловото гориво се използва тест за откриване на бактерии,
гъби и плесени в дизелово гориво.

2.3 Резултати
Събраната и анализирана информация, свързана с
проблемите засягащи химичното и биологично деградиране на
дизеловите горива е използвана за оценка на дизелови горива,
употребявани в наши транспортни фирми и земеделски
кооперации. В изследването са включени три проби: на свежо
гориво от бензиноколонка, гориво от цистерна за съхранение
гориво и от резервоар на комбайн и.

Тестът се състои в потопяване на специална лента в
горивото фиг.3. От едната страна тя е бяла и открива бактерии
след 24-36 часа. Другата страна е светло кафява и открива
плесени и гъби след 36-48 часа. Отсъствието на петна върху
лентата е признак за отсъствие на замърсяване на горивото с
плесени и гъби. Всяка друга реакция е признак за лоши
новини- наличие на микробиологично замърсяване.[8]

Изследването е извършено по описана по-горе методика.
След 72 часа е извършена проверка за промяна на състоянието
им. фиг.7, 8 и 9.

Технологията на проверката включва: Изваждане лентата
от чашката. НЕ СЕ ПИПА лентата защото ще се открият
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сравнено с изходното. Нарастването на киселинното число
повече от 0.12 mgKOH/g е недопустимо.
Киселинно число на дизелово гориво от бензиноколонка
загрявано при 115°C за 16 часа - е Hk=0,07 mgKOH/g. Тази
стойност съвпада с изходната стойност - Hk=0,07 mgKOH/g.
След загряване 16 часа, количеството на органичните киселини
остава непроменено.Получениият резултат показва високата
окислителна стабилнот на свежото гориво.

фиг.7 Състояние на теста за микробиологично замърсяване на
свежо горивото от бензиноколонка

Резултатите от изследванията на киселинните числа са
обобщени и показани на фиг.7

фиг.8 Състояние на теста за микробиологично замърсяване на
горивото от цистерна за съхранение на гориво. Наличие на
бактериално(червените петна)от едната страна на теста.

Фиг.7 Киселинни числа на проби от дизелово гориво
1-бензиноколонка;2-цистерна за съхранение;3-резервоар комбайн

фиг.9 Състояние на теста за микробиологично замърсяване на
горивото от цистерна за съхранение на гориво. Наличие на
гъбично/плесенно замърсяване от другата страна.

3.Заключение

При него има както химично замърсяване, така и
микробиологично. Червените петна от едната страна са
показател за бактериално замърсяване. От другата страна се
вижда черно, мъхесто образувание, което е плесен. Бялото
кръгло образувание е гъба. От препоръките в литературното
проучване, подобно гориво е неподходящо за употреба в
съвременните двигатели.

От получените резултати от извършеното литературно
проучване и проведените експериментални изследвания могат
да се направят следните изводи:
3.1 След напускане на рафинериите за производство,
дизеловото гориво започва да старее, да променя параметрите
си. Причината е в протичащите химични и микробиологични
процеси на разграждане.

За да се установи каква е степента на деградиране на
горивото и какви са опасностите от корозионни повреждания в
горивната система, беше изследано киселиинното число (TAN)
на всяка от пробите. Това иследване оценява наличието и
количеството на органични киселини в горивото получени от
химичните и микробиологични процеси и е ключов фактор за
оценка на степента на поражение. Оценява се с количеството
калиева основа необходима да неутрализира киселините.
Допустимият праг на киселинното число по ASTM
е:0.3mgKOH/g[5]. За нашите стандарти е 0.50mgKOH/g (за
биодизелово гориво –държавен вестник 76 от 2007 година )
Изследването е извършено в химическа лаборатория на РУ А.
Кънчев Русе по БДС1752-84:
1.Дизелово гориво от бензиноколонка-

3.2. Степента на разграждане на горивото зависи от
условията на съхранение: попадане на вода, степен на
загряване, продължителност на съхранение, замърсяване с
бактерии, гъби и плесени и др.
3.3.Наложителен е периодичен експресен контрол за
промени в качеството на горивата, особено ако са съхранявани
подълго време (повече от 3 месеца).

4.Използвана литература
[1]( http://www.mydieseldoctor.com/FAQ.html)
[2]http://fuelschool.blogspot.com/2009/02/root-cause-failureanalysis.html

0,07 mgKOH/g

2.Дизелово гориво от цистерна за съхранение на гориво,
среден слой- Hk=2,20 mgKOH/g

[3]http://dieselfueldoctor.com/cause.html
[4]http://www.ehow.com/facts_7577563_long-diesel-fuel-sittank.html)

3.Дизелово гориво от. комбайн на кооперация с.АйдемирHk=1,91 mgKOH/g

[5] (ttp://www.fuelquality.co.uk/fuel-sampling-testing)

Вижда се, че горивата от цистерната за съхранение и това
на земеделската кооперация са повече от четири пъти над
допустимата норма. Използването на горивото крие висок риск
от електрохимична корозия по прецизните елементи на
горивната система.

[6]http://http.biodeteriorationcontrol.com/A%20Look%20Back%202%20Knowing%20When%2
0You%20Have%20Microbial%20Contamination%20NPN%20OCT
94.pdf
[7] (http://www.biodiesel-kits-online.com/diesel-test.html)

За да се провери окислителната стабилност(склонност
към образуване на органични киселини) на свежото гориво от
бензиностанцията е използван термичен тест при 115°С за 16
часа[6]. След това е определено киселинното число и е

[8](http://papers.sae.org/2006-01-3303/)
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THEORETICAL FUNDAMENTALS OF A NEW JET THERMAL MODULE WITH
IMPROVED ENERGY PERFORMANCE AND ITS DEVELOPMENT
A.A Yakovlev, c.t.s., Y.S.Sarkynov, c.t.s., B.A.Assanbekov, c.t.s., B.A.Zulpykharov, PhD student, undergraduate N. Saparov, KazNAU,
Almaty city, Kazakhstan
Abstract: The theoretical fundamentals of the new technology water heating by thermal jet module were substantiated. Formulas for
determining the energy parameters of the thermal module by heating the water were given. The main advantages and disadvantages of
previously developed heat generators were shown.
A design for a new thermal jet module with improved energy parameters and advanced capabilities of its use was created on the basis of
theoretical research.
A new developed structural and technological scheme of thermal jet module was given, which in comparison with analogues has advantages
in improving energy performance .
The proposed construction of a thermal jet unit has a scientific and technical novelty , enhances energy performance increasing the
efficiency of the use of the cumulative effect of water heating by friction counter opposing layers of water of rotational and translational
motion , friction forces of moving jets of water and air at different speeds , and heat transfer when exposed air to water with generated
vacuum and cavitation.
Keywords: Thermal jet module, water heating, heat quantity, efficiency, power output, useful energy, expended power, expended energy,
constructively and technological scheme, pressure loss, heat generator, ejector, the friction force.
РЗ= f( ρ ,g,QH, Нр,η H ), W

Theoretical fundamentals of the new technology of water heating
in accordance with the developed scheme using a thermal jet
module is to determine analytical relationships between the main
energy parameters of the thermal module.
The known analytical dependence of revisions and
changes were used in theoretical studies of water heating
technology by thermal jet module, due to the distinctive features
of the researched schemes known from the literature [1,2,3].
Basic parameters of thermal energy module by heating
water: the amount of heat QT, obtained by heating the water of a
certain mass per unit of time; useful Pп and consumed P3 power

where ρ = 1000 k/m3 –density of heated water;
g = 9,81 м/s2 –acceleration of free fall;
QH – подача насоса теплового модуля при рабочем
напоре pump supply of heat module by working head Нр, m3/s;
Нр –working head of pump, m;

η H − efficiency of the pump used in the thermal module;
- затр spent energy W3 by heating the water:

and useful Wn and expended W3 of energy efficiency η TM and
thermal module.
To determine the energy parameters the following
functional dependencies were considered:
- the amount of heat produced by heating water
Qт= f (С,m,

∆θ

) , kcal

W3 = f(Р3 , Т), kW • h

(1)

Ƞтм= f(QТ,А,

(2)

increase in hot water temperature, 0С:

∆θ = θ k − θ H
where
С;

,

(3)

θ H , θ k − temperature of heated water, initial and final,

0

-

net power РП, obtained by heating the water:

РП= f ( Qт, А, t ), Вт

η H ,t, ρ ,g,QH, Нр) .

(8)

The design of thermal jet module was worked out on the
basis of the above mentioned theoretical assumptions that can be
used for autonomous heating, water heating, air purification and
technological processes at the facilities.
Available in the world designed and patented similar
heat generators have the same following drawbacks:
- pressure loss through the used heating process which at
the beginning creates the vortex flow of the heated water, and
then its inhibition, i.e. pressure loss of the pump is artificially
created twice, and it is not also used in the selection of heat
process from the atmospheric air, which leads to poor energy
performance reducing the overall efficiency of the heat generator
or thermo generated installation for heating various liquids;
- pressure losses due to the used liquid in heating process
in the form of generated acceleration, rotational movement of the
heated fluid and its inhibition, and are not also used in the
process removing heat from the atmospheric air , which leads to a
deterioration in the energy parameters, i.e. reduction in the
overall efficiency installation to heating the liquid.
The main reasons of heat generators disadvantages are the
design of heat generators for heating the water heating system, as
well as for heating of various liquids.
We are tasked with creating a new jet design of thermal
module with improved energy performance and advanced
capabilities of its use, for example, the possibility of using the
used saturated water vapors , geothermal water , used gas-air
mixtures , improving air quality ( clean from dust , solid particles
and smells), providing ventilation and humidity inside the room ,
versatility for greenhouses for growing vegetables, ensuring all

where V – volume of heated water, m3;
ρ = 1000kg/m3 – density of heated water;

∆θ −

(7)

where Р3 – consumed power, kW;
Т –time of thermal module, h;
- Thermal efficiency of the module:

Where С –ь, specific heat, kcal /kg·deg (for water С=1 kcal
/kg·deg);
m – mass of heated water, kg:

m =V ⋅ρ,

(6)

(4)

where А –mechanical equivalent of heat (А=4,2 J / Cal, or 0,427
kgf / Cal or 427 kgf / Cal or 4200 Nm / kcal);
t –duration of water heating (the heat module work), s.
QТ – heat quantity, obtained by heating the water, kcal;
useful energy WП, obtained by heating the water:
WП= f ( РП,Т), kW • h
(5)
where РП – net power, kW • h;
Т – time of thermal module, h;
consumed power Р3 by heating the water:
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necessary processes from heating, quality microclimate to
pressure irrigation.
The purpose of research is improving of energy
performance to increase the overall efficiency of thermal jet
module and expand the functionality of its use.
This goal is achieved by the fact that thermal jet module
containing two or more of the heat generator, tank, electric pump
and lines connecting them, inlets of heat generators connected to
the installed collector that connected through a pipe with electric
pump discharge port and the outlet pipes of heat generators
communicated with the tank, while heat source comprises a
camera spins and the heat generating device with the inlet and
outlet branch pipes. According to the invention, the heat
generator spin chamber mounted to the collector with an
asymmetrical arrangement of the diagonal branch pipes, in which
the swirl motion of a liquid in the swirl chamber and its exit from
the nozzle output to the heat generating device is directed
opposite to the rotation and towards each other. A heat generating
device is designed as a connecting pipe and a jet ejector
comprising a branch pipe with the active nozzle , and is
connected via branch pipe and connecting line with an outlet of
heat generators , the passive branch pipe of the suction nozzle
connected through a mixing chamber and the diffuser with a
water-heating tank and connected with the region of the vacuum
with the atmospheric air , for example, via pipe connected to the
vent pipe of the tank, wherein R -shaped passive nozzle is set
inside the branch pipe of the active nozzle, communicated with
the atmosphere through the valve. The active nozzle of the
ejector is removable with respect to the passive nozzle adjustable
in axial direction by, for example, adjustable shims and R shaped passive nozzle to the active nozzle is adjustable , e.g. by a
threaded connection. Entrance of the reservoir is provided with a
valve connected to the discharge port of the pump through the
tee, which is equipped with a valve outlet for connecting the
discharge side of the pump to the heating system. Hot water tank
in the lower part is fitted with outlet for connection to the valve
drain part of the heating system, and at the top with a lid of the
vent pipe.
Thermal jet module contains the heat generators (Figure
1) 1, tank 2, electric pump 3 and their connecting lines 4,5,6 ,
inlets 7 and 8 of the heat generators 1 are connected with the set
collector 9 to the input 10 and output pipes 11 connected via pipe
5 a discharge port 12 of the electric pump 3, and the outlets 13
and 14 of the heat generators 1are connected to heat generating
device 16 and further to the tank 2, and the heat generators1
comprise a swirl chamber 15 connected by outlets 13 and 14with
the connecting conduit 6 to the heat generating device 16 with
inlet 17 and outlet 18. Spin chambers 15 of the heat generator 1
is fixed to the collector 9 with an asymmetrical arrangement of
the diagonal branch pipes 7 and 8, in which the swirl motion of a
liquid in the swirl chamber 15 and its output from the output
pipes 13 and 14 in the heat generating unit 16 is directed by
counter-rotating and towards each other. The heat generating
device 16 is formed as a connecting conduit 6 and the jet ejector
that includes a branch pipe 19 with the active nozzle 20
connected through a pipe 17 and a connecting pipe 6 with an
outlet 13 and 14of heat generators 1, suction pipe 21 of the
passive nozzle 22 connected through a mixing chamber 23 and
diffuser 24 with water-heating tank 2 and communicated in the
area of vacuum formation to atmospheric air, for example,
through conduit 25 connected to the vent pipe 26 of the tank 2 ,
while active R -shaped passive nozzle 27 is set inside the branch
pipe of the nozzle communicated with a valve 28 with the
atmosphere of established collector 9 with inlet 10 and outlet
pipes 11 connected through the conduit 5 with a discharge port
12 of the electric pump 3 and the outlet tubes 13 and 14 are
connected to the heat generator 1 connected to the heat
generating unit 16 and further with the tank 2 , and the heat
generators1 comprise a swirl chamber 15 connected with each
other through outlet 13 and 14 by conduit 6 the heat generating
unit 16 with an inlet 17 and outlet 18 ports. Spin chambers 15 of

the heat generator 1 is fixed to the collector 9, with an
asymmetrical arrangement of the diagonal branch pipes 7 and 8,
in which the swirl
motion of a liquid in the swirl chamber 15 and its output
from the output pipes 13 and 14 into the heat generating unit 16
is directed to the counter-rotating and opposite to each other. The
heat generating device 16 is formed as a connecting conduit 6
and the jet ejector that includes a branch pipe 19 with the active
nozzle 20 connected through a pipe 17 and a connecting pipe 6
with an outlet 13 and 14 of heat generators 1 , suction 21 of the
passive nozzle 22 connected through a mixing chamber 23 and
diffuser 24 with water-heating tank 2 and communicated in the
area of vacuum formation to atmospheric air , for example,
through a conduit 25 connected to the vent pipe 26 of the tank 2 ,
while R -shaped passive nozzle 27 was installed inside the branch
pipe of active nozzle, communicated through the valve 28 with
the atmosphere.

Figure 1 - Structural and technological scheme of thermal jet
module
The active nozzle 20 of the ejector 16 and is
detachable with respect to the passive nozzle 22 which is
adjustable in the axial direction , for example, adjustable shims
29 and R -shaped passive nozzle 27 to the active nozzle 20 is
adjustable, for example by a threaded connection 30. The input
part of the collector 9 is provided by the valve 31 connected to
discharge pipe 12 of the pump 3 through the tee 5 which is
provided with outlet 32 with a valve 33 for connecting the
discharge portion 12 of the pump 3 to the heating system pipe 34.
The tank 2 for heated water in its lower part is provided by vent
pipe 35 with a valve 36 for connecting the discharge pipe of the
heating system 37 , and the top by vent nozzle 26 with the lid 38.
Thermal jet module operates as follows: The centrifugal
pump 3 is running through the control panel. The heated water
from the tank 2 by a centrifugal pump 3 connected to the suction
part through a nozzle 4 is supplied through the discharge conduit
12 , a tee valve 5 and an open vent 31to the collector 9 and
further through the inlets 7 , 8 and 11 it enters into the swirl
chamber 15 of heat generator 1, in which due to the water
pressure and tangensated inlet it is converted into rotary motion
and via the outlet tubes 13 and 14 with counter-rotating and
reciprocating movement toward each other under the pressure
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applied to the heat generating device 16, where starting in the
connecting conduit 6 , a process of heating the water friction
counter opposing layers of water rotational and translational
motion. Next, the partially heated water from the connecting
pipe 6 is fed through conduit 17 to jet ejector 16, wherein the
water passing through the active nozzle 20 of inlet 19 creates a
negative pressure (vacuum) in the R-shaped passive nozzle 27
and the air by opening the valve 28 is actively sucked into the
nozzle 20. Jets of water and air, moving at different speeds
through the nozzle 20 and then through the mixing chamber 23
due to friction forces a kinetic energy of water converted into
heat and the water is heated. Simultaneously, water jet and air
exiting from the nozzle 20 creates a passive nozzle 21in the slot
opening of the ejector vacuum (vacuum), which sucks the air
through intake pipe 25 from the room, which together with a jet
of water movement, giving heat to the water, it enters the tank 2.
In the tank 2 the air is separated from the water and the part is
sucked into the jet ejector 16.
Thermal jet after water heating unit is connected to the
heating system via a drain pipe 32, valve 33 and conduit 34 to
the pressure line and through the tank 35 of the tank 2, the valve
36 and conduit 37 to the return line. Operation of the pump 3,
heat generators 1, jet ejector 16 and the heating system is

regulated by valves 31,33, 36 and 28 by throttling and monitored
by pressure gauges 39 and 40.
Thus, the proposed construction of a thermal jet unit has
a scientific and technical novelty, enhances energy performance
increasing the efficiency of the use of the cumulative effect of
water heating by friction counter opposing layers of water of
rotational and translational motion, friction forces of moving jets
of water and air at different speeds and heat transfer when
exposed air to water with generated vacuum and cavitation.
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ВЕРОЯТНОСТЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ
РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СЕРВИЗ НА САМОХОДНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Михо Михов – Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н.Пушкаров“ - гр. София
Резюме (Abstract)Анализирано е влиянието на параметрите на законите на разпределение на отработката до отказ (ресурса) на
елементите върху параметъра и характеристиката на потока на отказите за рекурентен поток със закъснение и за общ поток на
отказите и са установени областите на тяхното влияние На тази база е предложен е общ непараметричен подход за определяне на
параметъра и характеристиката на потока на отказите на елементите на машините при рекурентен поток, рекурентен поток със
закъснение и общ рекурентен поток и основан на него метод за определяне на необходимите резервни елементи за поддържане на
работоспособността на самоходна земеделска техника .
Key words: tractors, agricultural machines, manufacture, repair, service, qualitative and quantitative indices, spare parts, method.
Определянето на количеството на необходимите резервни елементи /части, агрегати и възли/ за поддържане на
работоспособността на самоходната земеделска техника е необходимо, за да се решават двете основни задачи стоящи пред всяка
фирмена сервизна база: планират се средствата необходими за закупуването им през предстостоящия планов период и се
определя размерът на резерва, необходим за осигуряване ритмична работа на ремонтните звена.
От извършените изледвания и анализът на литературните източници [1;2;3] е видно, че най - подходящи за
определяне на потребностите от резервни елементи са методите използващи информация за надеждността на детайлите, възлите и
агрегатите на самоходната земеделска техника през първите 5-6 години, а след този период се препоръчва да се използват
средностатистически методи, предвид стабилизиране на парка от машини. Първите се базират на теорията на възстановявянето и
могат да се разделят на две основни групи: методи, основаващи се на асимптоматични формули, в частност, с използуване на
средните стойности на изработката на детайлите, възлите и агрегатите и методи основани на непосредствено използване на потока
на откази.
Необходимият фонд от резервни елементи за поддържане на роботоспособността на машините може да се определи по
формулата:
N =H(to).N.m,
където Н(t0) е характеристика на потока на отказите;
N 0 - броят на машините от разглежданата съвкупност;
m - броят на еднаквите елементи в конкретната машина.
Нормираният период на прогнозиране t0 се определя по формулата
t0=t /q t ,
където t е периодът на прогнозиране на броя на отказите (резервните елементи);

t - средната стойност на ресурса на нов елемент;
q - коефициентът, отчитащ изменението на ресурса на резервните елементи в сравнение с ресурса на новите елементи
(0,8≤q≥1,0).
Целта на изследването е да се разработи метод за определяне на необходимите резервни елементи за поддържане на
работоспособността на самоходна земеделска техника основан на използването на числените характеристики на потока на отказите
при рекурентен, рекурентен поток със закъснение и общ рекурентен поток за потоци без посредствия и с ограничени последствия,
каквито са потоците на отказите при самоходната земеделската техника.
Обект на по-нататъшното разглеждане ще бъдат характеристиката на потока на отказите H(t) и параметърът на потока на
отказите w(t) за потоците без последствия и с ограничени последствия .
Средният брой откази, респективно очакваната потребност от резервни елементи за поддържане на работоспособността на
машините в интервала [0,t], който представлява функцията Н(t) [3;4] за произволен поток ва отказите се определя по формулата
∞

H(t)=

∑F

(k)(t),

k =1

където F(k)(t) е k-тата композиция на функцията на разпределение на ресурса на елементите, т.е. F(k)(t)=P{tk ≤ t}; tk=tH+tp1+tp2+tk съответно моментът на отказ на новия елемент tH и резервните елементи tpi..
С други думи, Fk(t) е вероятността за това, че в интервала [0, t] ще има не по-малко от k отказа на елементите. Тогава
F(1)(t)=P{tн≤t}=F(t), където F(t) е стойността на функцията на разпределение на ресурса на новия елемент или вероятността на
замяна на новия елемент в интервала [0,1]; F(2)(t)=P{(tH+tp1)<t} – вероятността за не по-малко от два отказа в интервала [0,t] и т.н.
За определяне на необходимия фонд от резервни елементи за поддържане работоспособността на машини са разработени
таблици [5] със стойностите на функцията H(t0) в зависимост от коефициента на вариация ν, нормирания период на прогнозиране t0
и закона на разпределение на ресурса на елементите (закон на Вейбул, нормален закон).
При равни други условия с увеличаване на коефициента на вариация ν при t0<1 функцията H(t0) нараства. Затова найнеблагоприятен е случаят, когато разпределението на ресурса на елементите е по експоненциален закон, който съответства на найголямо разсейване на ресурса на елементите. Когато t0>1 с увеличаване на коефициента на вариация ν, функцията Н(t0) намалява
при нормален и нараства при вейбулов закон на разпределение.
Ако искаме да определим фонда от резервни елементи за поддържане работоспособността на машините при дадена
вероятност γ, нормираният период на прогнозиране toγ се определя по формулата:
t0γ=t/qtγ,
където tγ е гама процентна характеристика на ресурса на нов елемент.
Въз основа на предложения числен метод [6] за определяне на параметъра на потока на отказите ω (t ) и
характеристиката на потока на отказите Н(t) на рекурентен поток е установено, че колкото по-малко е отношението to/ σ ,толкова
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по-бързо параметъра на потока на отказите

ω (t )

се стреми към своята стационарна стойност и при това е по-голяма стойността на

ω (t ) , т.е. в тези случаи равнището на надеждността на обекта е по-ниско.
На фиг.1 са показани резултатите от изчисляване на параметъра и характеристиката на потока на отказите за нормален и
експоненциален закон, включващи първите четири разпределения на отработката до отказ на елементите на тракторите ТК-80. От
сравнението на тези графични зависимости следва, че при различни потоци на отказите Н(t) има различни значения и разликите са
по-съществени след преходния период (t=2,5 x103 h) (фиг.1а). Аналогични са резултатите и когато отработката до отказ на
елементите е разпределена по експоненциален закон, но там преходният период е по-малък (фиг.1б).

Фиг.1. Параметър и характеристика на потока на отказите: а) при нормален закон на разпределение на отработката до отказ:
1-рекурентен поток; 2-рекурентен поток със закъснение; 3-общ рекурентен поток; 4-асимптотически зависимости за
рекурентен поток; 5-асимптотически зависимости за рекурентен поток със закъснение; б) при експоненциален закон на
разпределение на отработката: 1-рекурентен поток; 2-общ рекурентен поток
Тези графични зависимости са получени, прилагайки предложения числен метод за определяне на функционалните
характеристики ω(t) и H(t) на потока на отказите, който се базира на зависимостите [4]:
∞

∞

ω (t ) = ∑ f ( n ) (t ); H (t ) = ∑ F ( n ) (t ),
n =1

където

n =1

f (t) и F (t) са съответно n-кратните композиции на f(t) и F(t).
На фиг.2 са дадени асимптотическите зависимости за Н(t) за разпределение на отработката на елементите, подчинени на
нормален и експоненциален закон [4]. И тъй като асимптотичните формули са верни за всеки закон на разпределение на
отработката на елементите на машините, то разликата между Н(t) се определя от големината на коефициента на вариация υ , а така
(n)

(n)

също и съотношението между t1 и t (при общ рекурентен поток). Например правите 1 и 2 за рекорентен поток обхващат
стойности на v от 0,3 до 1,0 (фиг.2). Но в този интервал на вариране на коефициента на вариация за редица закони на
разпределение: Вейбул, Гаус, логаритмично-нормален, гама и т.н. Следователоно асимптотическите зависимости Н(t) за нормален
и експоненциален закон позволяват да се оценят граничните стойности за други закони на разпределение с коефициент на вариация
v, намиращ се в интервала

v g ≤ v ≤ 1 , където vg е долнатаграница на коефициента на вариация на отработката на елементите.

Фиг.2. Асимптотически зависимости за характеристиката на
потока на отказите: 1-рекурентен поток и експоненциален закон
на разпределение на отработката; 2-рекурентен поток и нормален закон на разпределение; 3-рекурентен поток със закъснение
и експоненциален закон на разпределение; 4-рекурентен поток със
закъснение и нормален закон.
Простотата и удобствата за определяне на разхода на
резервни части с помощта на асимптотичните формули е очевиден,
обаче тяхната грешка в началния интервал

0, t

е съизмерима със

средната стойност на отработката до първи отказ t или t1 , или поголяма.
За подобряване на точността на метода за определяне на
и
H (t ) по предложения числен метод са разработени
ω (t )
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комплект таблици [2] за рекурентен поток и рекурентен поток със закъснение на отработката до отказ (нормален, вейбулов и др.
закони на разпределение) с входове: коефициентът на вариация на отработката до отказ v на новите елементи и нормативната
отработка до отказ (t µ ), която се определя по формулата

t µ = t /(to q),
където t е периодът, за който трябва да се определи характеристиката на потока на отказите;

to -средната отработка до отказ на новите елементи;
q = t1 / to - коефициентът на трайност на елементите;
to − средната отработка на елементите,които са използувани за замяна на отказалите елементи.
Изменението на параметъра на потока на отказите ω (t ) при рекурентен поток със закъснение е показан на фиг.3. С
увеличаване на q параметърът на потока на отказите ω (t ) има синусоидален графичен вид при q=0,8 и q=0,9, а при q=0,6 - леко
вълнообразен, т.е. периодът, когато ω (t ) приема стационарен вид настъпва при t/а >1,2-1,4. С увеличаване на q стационарната
стойност на ω (t ) намалява, т.е. равнището на надеждността на обектите е по-високо.

Фиг.3. Изменение на параметъра на потока на отказите ω (t ) в зависимост от t/a при нормален закон на разпределение, v=0,3
=const и закъснението q: q=0,6 (крива - 1); q=0,7 (крива - 2); q=0,8 (крива - 3); и q=0,9 (крива - 4)
С увеличаване на закъснението в рекурентния поток, при дадена стойност на параметъра b на закона на Вейбул,
стойността на Н(t) нараства (фиг.4) за стойности на t/a >0,6 и е неизменна за всяко q в интеравала 0 ≤ t / a ≤ 0,6. И с намаляване
на закъснението, т.е. с увеличаване на q, H(t) намалява (фиг.5).

Фиг.4. Изменение на характеристиката на потока
на отказите при b=const и q=0,6; 0,7; 0,8; 0,9

Фиг.5. Изменение на H(t) в зависимост
закъснението q при t/a=1,0; 1,4; 1,6.
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Фиг.6. Изменение на H(t) в зависимост от параметъра b, q=0,6 и q=0,9 и t/a=0,5;1,0;1,5;2,0;2,5.
Влиянието на параметъра “а” на закона на Вейбул върху Н(t), отразено чрез отношението t/a, при q=0,6 и 0,9 е показано на
фиг.6. От анализа на графичните зависимости следва, че с увеличаване на параметъра на формата b, или с други думи, с намаляване
на коефициента на вариация на отработката до отказ на обектите, характеризираща потока на отказите, отначало нараства
(0,5 ≤ b ≤ 1,5) , а след това почти е постоянна или намаляава за t/a=0,5-1,0.
Необходимият брой резервни елементи за поддържане на работоспособността на парк от машини се определя по следната
зависимост:
N = H(t). No . ne . Ke . Wг / We ,
където Nо е броят на машините от дадена марка в обслужвания от обменния пункт район, нормативите са определени при No =
100;
H(t) - характеристика на потока на отказите, табл. 1, табл. 2, и т.н.;
Ке - коефициентът отчитащ средния експлоатационен срок на машините;
Wг - плановата годишна изработка на машините, литри (L) основно гориво;
Wе - средната годишна изработка на машините при която е определена H(t), литри (L) основно гориво.
Изводи:
1. Предложен е общ непараметричен подход за определяне на параметъра и характеристиката на потока на отказите на елементите
на машините при рекурентен поток, рекурентен поток със закъснение и общ рекурентен поток.
2. Анализирано е влиянието на параметрите на законите на разпределение на отработката до отказ (ресурса) на елементите върху
параметъра и характеристиката на потока на отказите за рекурентен поток със закъснение, и за общ поток на отказите, и са
установени областите на тяхното влияние.
3. Установено е, че с увеличаване на качеството на новите и възстановените елементи (части, възли и агрегати) се повишава
равнището на надеждността на машините и се намалява разхода на резервни части.
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