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Abstract: The three-point linkage of Bulgarian middle power wheeled tractors "Bolgar" is equipped with a control system that allows only
draft or positional control of mounted implement, which limits the effective use of tractors in the agricultural production.
The article presents results of a study on optimization of the parameters of a control system that provides mixed adjustment. Different
variants of new develop lever mechanism which sums the control signals for draft and positional adjustment were analyzed and the most
appropriate for practical realization was chosen. Experimental verification was carried out in field conditions, which confirmed the
improved functional properties of the optimized design solution and appropriateness for implementation in agricultural practice
KEY WORDS: TRACTOR, IMPLEMENT, LINKAGE MECHANISM, DRAFT-POSITIONAL DEPTH CONTROL

1. Въведение

възможностите за ефективно използване на тракторите в
производствения процес.
В направление „механизация и мелиорации” на ИПАЗР
„Н.Пушкаров” (бившия Института по мелиорации и
механизация - София) са проведени изследвания за
усъвършенстване на регулиращата система на навесния
механизъм при тракторите „Болгар”, чрез съчетаване
предимствата на двата съществуващи метода за регулиране [1].
В съответствие с идейния проект наличните лостови
механизми за предаване на управляващите сигнали за силово и
позиционно регулиране са заменени с един механизъм
(щангите lm1, lm2, lm3 и lm4 от фиг.1), който сумира сигналите,
идващи от надлъжните и централната щанги на навесния
механизъм на трактора, а получения резултантен сигнал
предава към хидравличния регулатор на системата за
регулиране положението на работната машина.

При земеделските трактори се използват три основни метода за
регулиране положението на агрегатираната навесна работна
машина - височинно, силово и позиционно. Прилагането на
всеки един от тях зависи от вида на изпълняваната от
машинно-тракторния агрегат (МТА) технологична операция и
конкретните условия на експлоатация. За разширяване
възможностите за ефективно използване на тракторите на
нееднородни по състав и с променлив профил терени през
годините се разработват системи за смесено регулиране,
комбиниращи действието на два от основните методи [3, 4 и
др.].
Българските колесни трактори със средна мощност от фамилия
„Болгар” са значителна част от използваните у нас трактори с
универсално предназначение. Навесните (окачните) им
механизми са съоръжени със система, която позволява само
или силово, или позиционно регулиране на положението на
агрегатираната
работна
машина,
което
ограничава

Фиг. 1. Схема на усъвършенстваната система за регулиране положението на работните машини, агрегатирани към тракторите
със средна мощност от фамилия „Болгар”
1 - силов (позиционен) хидравличен регулатор; 2 - лост за управление на регулатора; 3 - работна машина; 4 - хидравличен
цилиндър; 5 - комплект пружини; 6 - лостов механизъм за смесено регулиране.
Fig. 1. Scheme of the improved implement control system in middle power tractors of family “Bolgar”
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1 - draft (position) hydraulic regulator; 2 - control lever of the regulator; 3 - fully mounted implement; 4 - double-acting hydraulic cylinder;
5 - spring set; 6 - mixed control lever mechanism
Целта на изследването, резултатите от което са представени в
настоящата публикация, е да се оптимизира работата на
усъвършенстваната регулираща система на навесния
механизъм на трактора чрез уточняване на конструктивните
размери и конфигурацията на въведените в нея нови елементи.

са представени на фиг.2. На фигурата с позиция 7 е означен
вариантът при силово регулиране със съществуващия при
колесните трактори със средна мощност от фамилия „Болгар”
предавателен механизъм.
1400

Сила на изхода на предавателния механизъм/
Output force of lever mechanism Fout, N

2. Методи и средства

Първоначално дължините на щанги lm1, lm2, lm3 и lm4 от
новоразработения лостов механизъм за предаване на сумарния
управляващ сигнал са определени съобразно възможността за
пространствено разположение на механизма върху трактора.
По тези размери е изработен опитен образец на механизма и са
проведени полски изпитвания, които доказаха способността на
усъвършенстваната система да осъществява смесено
регулиране на положението на агрегатираната работна машина
[1].
За оптимизиране работата на усъвършенстваната регулираща
система са разгледани няколко варианта на новоразработения
предавателен механизъм, различието между които се състои в
разположението на мястото за присъединяване на надлъжната
щанга lm2 към сумиращия елемент lm3. Посочената
конструктивна разлика е причина регулиращата система да има
различни предавателни отношения с всеки от вариантите на
механизма.
Предавателните отношения на регулиращата система с
различните варианти на новоразработения предавателен
механизъм са определяни с прилагането на
метода на
триъгълниците [2]. За целта механизмите на регулиращата
система, участващи във формирането и предаването на
управляващия сигнал за смесено регулиране, са разгледани
като съвкупност от свързани по-прости механизми: EZQYG,
GLR, GPHK и NMR (фиг.1). Поради факта, че дължината на
елемента NM е различна в зависимост от извършените
настройки, предавателното отношение на обединяващия двата
вида регулиране механизъм не е константа, а е променлива
величина, стойността на която във всеки един момент е
изчислявана като произведение на предавателните отношения
на свързаните механизми. За нуждите на анализа е определено
и предавателното отношение на съществуващия при
тракторите “Болгар” предавателен механизъм, позволяващ
реализацията на “чисто” силово регулиране.
За да се определят оптималните конструктивни размери и
конфигурацията на новите елементи на усъвършенстваната
регулираща система е изследвана връзката между
управляващия сигнал на входа и изхода на новосъздадения
лостов механизъм. С помощта на предавателните отношения за
разглежданите варианти на присъединяване на надлъжната
щанга към сумиращия елемент са изчислени стойността на
силата на изхода на лостовия предавателен механизъм при
различни стойности на силата, действаща в централната щанга
на навесния механизъм на трактора. По получените данни са
построени графики (вкл. за варианта при „чисто” силово
регулиране). С цел избор на оптималния за практическа
реализация вариант е извършен анализ на графиките, като
критериите за оценка са големината на действащите сили в
лостовия предавателен механизъм и характера на изменение на
графичните
криви
в
зависимост
от
теглителното
съпротивление.
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Фиг. 2. Зависимост между силите на входа и изхода на
предавателния механизъм в усъвършенстваната регулираща
система при различни места на присъединяване на
надлъжната щанга lm2 към сумиращия елемент lm3
Fig. 2 Relationship between input and output forces of lever
mechanism of improved implement control system in cases of
different points of joining of levers lm2 and lm3
1 - ∆ = 20 mm; 2 - ∆ = 30 mm; 3 - ∆ = 40 mm; 4 - ∆ = 50 mm; 5 ∆ = 75 mm; 6 - ∆ = 100 mm; 7 – в съществуващата регулираща
система при силов режим на регулиране / in existing control
system in draft control regime
Разположението на графичните криви от фиг. 2 показва, че с
отдалечаване на мястото за присъединяване на надлъжната
щанга на предавателния механизъм от долния край на
сумиращия елемент нараства ролята, която играе механизмът,
предаващ управляващ сигнал за позиционно регулиране, при
формирането на сумарния управляващ сигнал.
За анализиране на характера на изменение на кривите на
смесеното регулиране от фиг.2 са разграничени в зависимост
от големина на силата, действащата в централната щанга на
навесния механизъм, три зони: до 3000 N; от 3000 до 4000 N;
над 4000 N.
Параболичният характер на изменение на кривите във всяка от
първите две зони говори за по-висока чувствителност на
усъвършенстваната система по сравнение с наличната при
тракторите „Болгар“ при силово регулиране. Под действието
на механизма, предаващ управляващия сигнал за реализиране
на позиционно регулиране, на терени с променлив профил и
нееднороден състав на обработваемия почвен слой
усъвършенстваната регулираща система ще откликва поактивно на измененията на теглителното съпротивление на
работната машина, в резултат на което устойчивостта на работа
на МТА може да бъде нарушена, а равномерността на
почвообработката влошена. Разлика ще се наблюдава само в
резултата от действието на регулиращата система в пределите
на двете зони – увеличаването на теглителното съпротивление
в зоната до 3000 N ще предизвика повдигане на работната
машина, докато в границите между 3000 – 4000 N задълбаване.
В действителност, не съвсем приемливото за земеделската

3. Резултати и обсъждане

Разгледани са шест допустими за реализация от конструктивна
гледна точка варианти на сумиращия елемент lm3, като мястото
за присъединяване на надлъжната щанга lm2 към него отстои от
долния му край на разстояние (∆) в интервала от 20 до 100 mm.
Резултатите от изследването на връзката между стойностите на
управляващия сигнал на входа (Fin) и изхода (Fout) за всеки от
шестте варианта на новоразработения предавателен механизъм
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Не е подходящ за практическа реализация и вариантът, означен
на фиг. 2 с позиция 1. Въпреки че една значителна част от
графиката му е почти хоризонтална, останалата част е
разположена съвсем близко до тази на “чистото” силово
регулиране (поз. 7), което предполага, че ролята на механизма
за позиционно регулиране ще е минимална и реализирането на
ефективно смесено регулиране малко възможно.
От оставащите три варианта за практическа реализация е
избран вариантът 2. При другите два (вариантите 3 и 4) силите
в механизма при ниски натоварвания са двойно по-големи, а
при високи натоварвания са със стойности, които могат да не
позволят да бъде преодоляна нечувствителността на системата,
чийто долен праг в резултат на износването на елементите й
постепенно нараства в процеса на експлоатация.
За експериментална проверка на избрания като най-подходящ
за практическа реализация вариант 2 (∆ = 30 mm) е използван
машинно-тракторен агрегат, състоящ се от колесен трактор
“Болгар” ТК-82 и навесен плуг ПН-4-25М. Измервани са
силата,
действаща
в
надлъжната
щанга
lm2
от
новоконструирания лостов предавателен механизъм (фиг.3.а), и
силата в централната щанга на навесния механизъм на трактора
(фиг.3.б). Данните са отчитани с тензометричен комплекс UPH60 на фирмата HOTTINGER BALDWIN MESSECHIK CMBH,
предоставен от ТУ - София, катедра “Трактори и кари”. В
процеса на полските изпитания са извършвани и контролни
замервания на дълбочината на обработка.
Методиката на експеримента предвиждаше да се изследва
поведението на усъвършенстваната регулираща система в
участъка до 4000 N, който е със силно отличаващ се от
останалата част от графичната крива характер на изменение.
Експерименталните изследвания са проведени в опитното поле
на института в с. Челопечене. Опитите са извършени на
стърнище и на поле след култивация, като работните режими
са избирани с цел постигане на натоварвания, характерни за
колесните трактори със средна мощност „Болгар” при
изпълнение на леки и средно тежки технологични операции.
Всеки опит е реализиран с трикратна повторяемост.
Получените по теоретичен път и по време на полските
изпитвания резултати са представени на фиг. 4. Резултатите,
получени по теоретичен път, са представени на фигурата във
вид на графична крива, а измерените в полски условия като
точки с координати, представляващи осреднените стойности на
измерените при опитите величини.

практика поведение на регулиращата система в тези зони не е
фатално, т.к. такива стойности на силата в централната щанга
(независимо дали са на опън или на натиск) възникват при
неголеми дълбочини на обработка на почви с ниско
специфично съпротивление [3], при които използването на
регулиране от какъвто и да е тип не е наложително. При работа
на терени с равен профил и еднаква плътност на почвата
характерът на изменение на тази част от графиките няма да е
причина да се наруши ефективната работа на МТА, работещ в
режим на смесено регулиране.
Почти хоризонталният характер на графиките от фиг.2 в зоната
след 4000 N говори за влиянието, което оказва механизмът,
предаващ управляващия сигнал за реализиране на позиционно
регулиране на положението на работната машина, при
формиране
на
сумарния
управляващ
сигнал
в
усъвършенстваната
система
за
смесено
регулиране.
Регулиращата
система
в
едни
случаи
ограничава
задълбаването, а в други повдигането на работните органи,
независимо от изменението на усилието в централната щанга
на навесния механизъм. Този тип поведение е особено
подходящ при реализирането на енергоемки почвообработващи
операции върху терени с неравен профил и почви със силно
вариращо специфично съпротивление, тъй като осигурява
поддържането на зададената дълбочина на обработка в
допустимите от агротехнологична гледна точка граници.
Полученият резултат може да бъде приет като потвърждение
(вече и в теоретичен план) за способността на
усъвършенстваната система да осъществява смесено
регулиране на положението на работната машина.
Определянето на най-подходящия за практическа
реализация вариант на новоразработения предавателен
механизъм се извършва на базата на големината на
предаваната чрез него сила. За сравнение се използва вариант
7, отразяващ изменението на предаваната от съществуващия
при тракторите „Болгар“ механизъм сила в зависимост от
усилието в централната щанга на навесния механизъм при
силов режим на регулиране.
Абсолютно неприемливи за реализация са вариантите,
означени на фиг. 2 с позиции 5 и 6. В определени моменти
стойностите на силата в механизма на усъвършенстваната
регулираща система са над три пъти по-големи от съответната
за вариант 7, което може да доведе до повреда в регулиращата
система. В други, стойностите й се доближават до нула, което
прави невъзможен регулиращия процес.

б
Фиг. 3. Разположение на измервателните елементи
a) за измерване на силата, действаща в надлъжната щангата от предавателния механизъм на усъвършенстваната система за
регулиране Fout; б) за измерване на силата в централната щанга на навесния механизъм на трактора Fin
Fig. 3 Positioning of sensors
a) for measuring the force acting in the longitudinal lever of newly developed mechanism of improved control system - Fout;
б) for measuring the force acting in upper lever of 3-point linkage - Fin .
A
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4. Заключение

Сила на изхода на механизма/
Output force of lever mechanism Fout,N

От фиг. 4 се вижда, че експериментално определените
стойности за силата, постъпваща към хидравличния регулатор,
копират характера на изменение на теоретично определената
графична зависимост. Резултатите от експерименталното
изпитване са по-ниски от теоретично определените с 3 до 8%,
което е в допустимите граници за условията на земеделската
практика.
Отклоненията на измерените в процеса на експериментите
дълбочини на обработка от предварително установените при
подготовката на работните машини са в границите или
незначително превишават агротехническите изисквания.

600

Проведено е теоретично изследване за оптимизиране
параметрите на система за смесено (силово-позиционно)
регулиране положението на работната машина, агрегатирана
към тракторите със средна мощност от фамилия „Болгар“.
Уточнени са конструктивни размери и конфигурацията на
лостовия механизъм, който обединява управляващите сигнали
от механизмите за силово и позиционно регулиране, и предава
сумарния управляващ сигнал към хидравличния регулатор на
регулиращата система.
Най-значимо
за
практиката
е
използването
на
усъвършенстваната система при извършване на енергоемки
почвообработващи операции върху терени с неравен профил и
променлива почвена плътност в отделни техни участъци.
Регулиращата система стабилизира работата на МТА, като в
едни случаи ограничава задълбаването, а в други повдигането
на работните органи, с което осигурява равномерност на
дълбочината на обработка в границите на агротехническите
изисквания.
В диапазона на ниските теглителни съпротивления
усъвършенстваната система ще работи безпроблемно при
реализация на почвообработващи операции върху равни терени
със сравнително еднородни по състав почви. Поради
повишилата се чувствителност на регулиращата система, на
терени с неравен профил и с участъци със силно отличаващо се
специфично съпротивление на почвата е възможно да се
наблюдава влошаване на равномерността на дълбочината на
обработка.
Извършената експериментална проверка в полски условия на
варианта, избран като най-подходящ за практическа
реализация, потвърди подобрените функционални качества на
оптимизираното конструктивно решение и целесъобразността
за внедряването му в земеделската практика.
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Сила, действаща в централната щанга на навесния
механизъм/
Force acting in upper lever or 3-point linkage Fin, N

Фиг. 4. Резултати от теоретични и експериментални
изследвания на силите, предавани чрез новоконструирания
лостов механизъм
1 - от теоретични изследвания; 2 - при оран на стърнище с
влажност 36,9 % и дълбочина на обработка 22 cm; 3 - при оран
на поле след култивация с влажност 30,5 % и дълбочина на
обработка 18 cm; 4 - при оран на стърнище с влажност 32,3 % и
дълбочина на обработка 18 cm.
Fig. 4. Results of experiments of the forces transmitted through the
newly developed lever mechanism, obtained theoretically and in the
field conditions
1 - obtained theoretically; 2 - ploughing in the stubble with
humidity 36,9 % and working depth 22 cm; 3 - ploughing in
cultivated field with humidity 30,5 % and working depth 18 cm; 4 ploughing in the stubble with humidity 32,3 % and working depth
18 cm.
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PRECONDITIONS FOR REDUCTION OF GRAIN LOSSES DURING THE OIL SEED
RAPE HARVESTING
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ ПРИ ПРИБИРАНЕ НА РАПИЦА
Krasimir Bratoev, Zhivko Demirev, Ventsislav Dobrinov
University of Ruse, Ruse, Bulgaria
Красимир Братоев, Живко Демирев, Венцислав Добринов
Русенски университет, Русе, България

Abstrac: Harvesting of oil seed rape and avoiding of big grain losses require specific adjustments of the machine. The basic level of
grain machine losses comes from the entrance device (header) added the losses from the following up devices in accordance of the applying
technological scheme. The mean feature for each device is its exponential character, which means, that they are very sensitive to the
parameter changes, from which they depends on. By suitable prescription of the technological adjustments and adequate selection of the
machine type those losses can be reduced below the agritechnical requirements.
Key words: grain harvester, seed rape, grain losses, harvesting, threshing cleaning.
Резюме: Прибирането на рапицата със зърнокомбайн изисква коректни регулировки на машината, за да не се допускат
големи загуби на зърно. Основното ниво на загубите на зърно от зърнокомбайна се задава от хедера, към което се добавят и
загубите от следващите устройства от технологичната схема на машината. Характерно за загубите във всяко от
устройствата е техния експоненциален характер, което показва, че те са силно чувствителни към промените на параметрите,
от които зависят. Посредством подходящо зададени технологични регулировки и правилен подбор на типа на машината, тези
загуби ще остават под агротехническите изисквания.
Ключови думи: зърнокомбайн, рапица, загуби на зърно, жътва, овършаване, почистване
Therefore, the value of the grain losses during the harvesting
process can exceed vastly the cultivation expenses.
Thus impose the permissible grail losses value as basic criterion
described the quality of the harvested grain plants.
Achievement of high oil seed rape harvesting quality is
difficult attainable task, due not only from the high sensibility of
this plant to the harvesting conditions but also from the mechanical
force applied by the harvesting machine working tools.
Precondition for successful solving of this task is to have good
knowledge of the processes flow throughout the harvesting machine
and their correct adapt in accordance of the particular conditions
into which the oil seed rape is harvest.
This thesis is confirmed by the studies, in which is mentioned
that the most important are those losses, allowed by the harvesting
machine. (Vasilev et al.,1980).

Introduction
Oil seed rape is a plant, world wide cultivated. The big
European market demand, relatively favorable soil and climatic
conditions and availability of modern agricultural equipment
determinate the oil seed rape as necessary in Bulgarian grain
production.
One of the basic aspects for realization of the oil seed rape
potential is to use such kind of agricultural machines ensurering
precise implementation of the single operations throughout the
vegetation process.
If the biological yield depends on the machines carrying out the
initial activities – from the soil tillage to the end of the vegetation
process, then the actual yield depends from the harvesting
machines. As per some authors (Vasilev et al.,1980) the difference
between the biological and actual (harvested) yield reach up to
30÷40%.

They are result of the processes, carrying out into their basic
devices – reaper, threshing-partitioning and the grain cleaning
devices.
The place of each device corresponded to the technological
process sequence.
Hence, this part of the total grain losses, due to the devices
work could be generally presented by the expression:

Models development
Grain loses in the harvesting machine are observed and
allowed at every stage of the technological process flow into the
machine (fig.1).

E = ε 1 + ε 3 + ε 4 = ε 1 + ε 2 .k + ε 4 ,
where E are the total grain losses , % ;
ε 1 - losses from the reaper (header), % ;
ε 2 - losses from the thresh out device, % ;
ε 3 - losses from the straw separator, % ;
ε 4 -losses from the grain clear off device, % ;
k - coefficient giving the functional dependence

Fig.1. Technological scheme and grain losses variation into the
harvester units:
1-harvesting; 2-threshing; 3-separation; 4-cleaning;
losses in exactly unit;

y i -quantity

ε i -grain

losses

of prepared grain in the

exactly unit; E -summary of the grain losses;
grain yield in combine harvester

ε2

and

(1)

between

ε3.

In case that is necessary to track out the relationships
between the losses in the different devices and their generalize
influence on the get total losses, then this record is not suitable to
use.

U -incoming
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Familiar with those relationships give opportunity for
accomplishment entire adjustment of the harvesting machine,
adequate to the harvesting conditions.
Well made adjustments in the harvester increased its
efficiency, which is the basic aim of every machine.
It is well known that as much as the machine efficiency is
high, as much as it is more effective, i.e. the allowed losses are at
minimum level.
In our case, to settle more precisely the relationships between

ε 1 , ε 2 , ε 3 и ε 4 will
efficiency( η i ), flow in given

losses

This requirement is practicable in the cases when the
necessary cutting force ( Rs ) is smaller from the steam strength
against blending ( P ) and its inertia force ( Pj ), i.e.

Rs < P + Pj , N

Many factors having different character influence on the
implementation of the inequality (9). The basic from them is the
cutting height.
Every force can be presented by well known dependences
(Bosoy,1976; Baruah et al., 2005; Srivastava еt al., 1993):

use the process coefficient of
harvester device. The total

coefficient of efficiency of the technological process will have
the following description:

η = η х .η ва .η с .η з

where

η ва
ηс
ηз

ηх

(2)

is the coefficient of efficiency described

Rs =

J .[σ ог ]
,N
r.h p

(10)

P=

3. f .E.J
,N
h p3

(11)

harvesting process;

Pj = m.a = m.

- coefficient of efficiency described threshing
out process;
where

- coefficient of efficiency described separation

J

process.
The following records can be made for every term from
equation (2) as follow:

ε
y1 U − ε 1
=
= 1− 1
U
U
U
y
y −ε
ε
η ва = 2 = 1 2 = 1 − 2
y1
y1
y1
y
ε − ε3
ε
= 1− 3
ηс = 3 = 2
ηх =

ε2

blending,

ηс = 1 −

and

mm 4 ;

N / mm 2 ;

Е - model of the steam fiber elasticity, N / mm 2 ;
r - steam radius, mm
h p - cutting height, mm ;

(3)

f - steam turn aside,
m - adduced plant mass in the cutting point,
a - middle steam acceleration,
Vн - blade speed, m / s ;
∆t - the time for blade hit on the steam, s .

(4)

(5)

ε2
y + y3 − ε 4
y4
(6)
ηз =
= 2
y 2 + y3
y 2 + y3
From equation (4), the threshing out device losses ε 2 can be
y1

(12)

[σ ог ] -admissible tension of the steam fiber

- coefficient of efficiency described clearing

presented as difference between the flux
expression will have the mode:

Vн
,N
∆t

is the axial inertia moment on the steam
cross-section,

process;

ε2

(9)

For the hitting time ∆t the force
the steam turn aside

f

P

grows proportionally to

(fig.2).

y 2 , and the

ε3

(7)

y1 − y 2

In case of very little losses (below the permissible
agricultural requirements) into the threshing-separate device, can
be accepted that the sum of the fluxes
approximately equal to the flux
recorded in the mode

ηз =

y2

an

y 3 will

be

y1 . Then the equation (6) can be

ε
y1 − ε 4
= 1− 4
y1
y1

(8)

To achieve more effective harvester’s work is necessary to
know the influence of the factors exert influence on the level of
losses at every stage of the technological process.
The basic operation during the harvesting process is cutting
of the plant steam and the secondary operation is steam
supporting and inclining.
To keep normal running of the cutting process the absolutely
blade speed must ensure clear and full steam cutting.

Fig. 2. Scheme of plant cutting
The maximum distance of the steam’s turn aside on the given
cutting height will correspond on the position in which

Rs = P .
Then from (9) follow up, that only the force Pj , applied on
the gravity cutting steam center (p “a”) remain to operate.
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If it is accepted that point “a” moves also to the distance,
then the steam turn aside accomplished work will be presented
by the expression:

A j = Pj . f

In case that the work

Aj

grain quantity in the plant ( a ), i.е. After transition from

to be smaller than the work necessary to

After integration of eq.(17) in interval

εi = e

(14)

и

up to

Amax we

ε 2 are

grain losses at work values

∫ µ ( A ).dA j

Amin

(18)

Where b is the coefficient, counting the boundary
conditions in expression (18)
Replacing the expression (14) into expression (19) new
equation for grain losses is obtained in accordance of the steam
height cutting:

Amin is the work having to do for grain
plant, Amax is the maximum work for the

steam turn aside in which the grain will be fully separated from

A j1

Amin

(17)

ε = b.e

holding in one plant,

respectively

new

After considering of the boundary conditions the equation
(18) reach the mode:
ϕ (Aj )
,
(19)
i

As per some authors (Vasilev et al.,1980) the grain losses
character changes cause by the cutting device (header) has the
appearance as per fig. 3, where a is the total quantity of grain

and

dA j

Amax

3.E.r. Amin
hp <
[σ ог ].Pj

ε1

and

receive

A j < Amin :

the plant,

∆ε and ∆A j to dε

dε
= µ ( A).a = µ ( A).ε i
dA j

The borderline for force change Amin for the different pants
groups in accordance of the threshing out difficulties are
presented in some sources (Georgiev et al., 1968)
The dependence for determination of the cutting height can
be lead away from expressions (10), (11) and (13) in which will

separation from the

εi = a .

fluxional equation is obtained for the dependence, presented in
fig. 3

separate the grain from the plant ( Amin ).

be fulfill

then the grain losses

( ε i ), obtained at those work values will be equalized with the

(13)

To avoid grain shelling from the plant is necessary the
accomplished work

Ai = Amax ,

Aj

ε i = b.e

Aj2 .
where

c=

c .h 2p

,

(20)

[σ ог ].Pj
3.E.r

The relation between grain losses and steam height of cutting
has exponential character and is confirmed by the experimental
studies and other authors (Vasilev et al.,1980).
During the experimental process carrying out, the grain
losses will depend basically on the propeller absolute speed and
from the distance, covered by the plant steam during its inclining
by the propellers.
Obligatory inclining is obtained when the propeller’s
coefficient of kinematic regime is bigger than unity,

λ=

By several reasons the cutting height do not stay constant

Therefore on it’s change
change will be:

∆A j = A j 2 − A j1 the

Aj

changed.

grain losses

Aj

∆ε = ε 2 − ε 1

where

∆ε
a.∆A j

sown field is necessary the performed from it work (

Aa ≤ Amin

(16)
where

λ

- the probability of the grain separation

when the work changes

(22)

Aa ) do not

Amin ):
⇒ Va ≤ [V ] ,

exceed the necessary work for the grain shelling (

µ ( A) is the coefficient of losses;
∆ε
a

(21)

To avoid grain shelling when the propeller goes into the

can be expressed by the equality:

µ ( A) =

>1

Va = V м λ 2 − 1

(15)
The probability of grain separation from the plant during the
work change

Vм

In this case the proportion between the relative and shift
propeller speeds and steam inclining begin at p. А and finished
on p. С (fig.4).
The absolute propeller speed in those two pints from the
throchoide (longed cycloid) working section has the biggest
value and is presented by the expression:

Fig3. Example of variation of grain losses in cuter bar

during the harvesting and by this way the work

ω.R

∆A j .
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(23)

[V ]

is the permissible absolutely propeller’s
velocity.
From expressions (22) and (23) follow
coefficient, must respond to the inequality:

that

the

Vд2
+1
V м2

λ≤

harvester ( U
(24)
•

•

•

Fig. 4. Reel and cuter bar together work
Analogy to the approach applied in grain losses
determination from the cutting device, the losses from the reel
can also be presents with the expression (19). In this case the
function

ϕ ( Ai ) will have the appearance:
ϕ ( Ai ) =

m 2 2 m 2
.V м .λ − V м
2
2

(25)

2

(26)

The reel the losses also have exponential character and
increase with λ increases.
If the distance b (fig.4) respond to the equality (27), then all
steams inclined by the propeller will be cut down by the cutting
device:

b=

R

λ

λ2 − 1

(27)

Bearing the grain losses, expression (27) show that the
distance b also must decrease, i.e. the top of the cutting device
must be allocated narrow to the point described the propeller
entering into the stand area (т. А ).
Grain losses into the threshing-separation device have also
exponential character and are presented in well known (Mitkov
and Bratoev, 2005) literature dependence:

ε i = a.e − µ . x
where

(28)

a

is the quantity of the grain entering into the
separation device entrance;
µ – separation coefficient;

x

losses

ε1

reflected by

the flow y1 , exert influence on the next devices
efficiency.
To reduce losses during the oil seed rape harvesting is
recommended the harvesting to be done in small
cutting height, lower values of the coefficient described
the propeller’s kinematic regime and move out the
cutting device in relation to propellers axis. Selection
of those parameters at the same time shouldn’t make
the normal work of the following up harvester devices
difficult.
When the crop reach full ripeness, then the plants
interweaving is specific feature, and to reduce grain
losses from self shelling impose using active devisor in
the reel.
It is recommended when the harvester is selected, to
paid attention not only on its productiveness, but also
on the threshing-separation device as well. The way
which the treated mass (mass flow) has to cover as
distance throughout the threshing-separation devices
into the harvesters, having rotor and combined type, is
longer, and this is precondition for lower losses in
comparison with conventional type threshingseparation devices.
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By the expressions (19) and (25) the general record of the
equation described grain losses from the reel will have the
appearance:

ε i = d .e f .λ

= const ),the

- the way covered by the grain on the
separation length. .

Conclusions and References
•
Analysis of expressions (2), (3), (4), (7) and (8) show
that the grain losses, how small they are, are observed
in every stage of the technological process, and those
losses allowed by the propeller (header) give the
minimum level of the total losses. At the same time
having not changed grain flow coming into the
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ОБОСНОВАВАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ПОЧВООБРАБОТКА И
ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРИНЦИП НА ЗАСЯВАНЕ НА РАПИЦА
JUSTIFICATION OF THE SOIL TILLAGE DEPTH AND TECHNOLOGICAL PRINCIPLE OF OIL
SEED RAPE SOWING
Живко Демирев
Русенски университет, Русе, България
Zhivko Demirev
University of Ruse, Ruse, Bulgaria

Abstract: Based on the microprofiles studies at various fields and the main precursors of the oil seed rape, the minimum
depth of presowing tillage is justified for sowing of oil seed rape seeds and other small seed crops. A suitable method for groove
formation by venting of soil volume from the groove, through wedge deformation is proposed.
Technology of a combined basis working tool is justified that brings together all technological operations for tillage and
sowing in the required sequence.
Key words: oil seed rape, combined working tool, groove formation, field microprofile, tillage depth

Въведение

нормалния закон и средната им стойност съвпада с
геодезичната повърхнина на полето , т.е. с повърхнината на
обработения слой почва при подготовката ѝ за сеитба. Нагледно
процесът на изравняване на микропрофила на полето при
хоризонтален микропрофил е представен на фиг.1.

Презз последните години се наблюдава бързо и стабилно
нарастване на площите засети с рапица не само в нашата
страна, но и в световен мащаб. Нарастването на интереса към
тази култура е продиктувано от широкия спектър на
продуктите, които се получават от нея и особено на суровини
за производство на биодизел и други енергийни продукти.
Един от най – важните и отговорни моменти в технологията
при отглеждането на рапица е предсеитбената подготовка на
почвата и сеитбата. Семената на рапицата са много дребни, с
малка кълняема енергия, което налага залагането им на малка
дълбочина (2÷3 cm). Това предполага да се извърши много
добра предсеитбена подготовка на почвата, което се постига с
5÷6 почвообработващи операции. Преди сеитбата се
препоръчва и предварително уплътняване на почвата.
Съвременните тенденции за извършване на тези операции са
ориентирани към обединяване на почвообработващите и
сеещите операции с използването на комбинирани работни
органи и машини [2].

Фиг. 1. Процес на изравняване на микропрофила по
дължина на полето
От фиг. 1. се вижда, че регулираната денивелация между
опорните елементи и почвообработващия елемент на
комбинирания работен орган следва да бъде минимум

Обосноваване
на
дълбочината
на
предсеитбена почвообработка и технологичен
принцип на засяване на семената в почвата

ha = hmax + hmin .

Съгласно информационния модел на системата “сееща
секция - поле” основни смущаващи фактори при обработка на
почвата са състоянието на почвата и повърхността на полето
[1]. Състоянието на почвата се определя от нейната плътност и
абсолютна влажност, а състоянието на полето се характеризира
с микропрофила на необработеното поле и наличност на
растителни остатъци от предшественика.
Според агротехническите изисквания с предсеитбената
почвообработка се цели да се формира непрекъснат разрохкан
с подходяща плътност почвен слой с изравнена повърхнина и
определена дълбочина при ликвидиран микропрофил на
полето. Изравнената повърхнина на обработения слой почва
при определено разпределение на микронеравностите на
микропрофила съвпада с геодезичната повърхнина на полето,
съставящи неговия микропрофил.
От изследванията на микропрофила на различни полета е
установено, че той може да бъде разгледан като стационарен
случаен процес, за който неравностите са разпределени по

От това следва:

ha = 6σ [X ] = hmax + hmin ,

(1)

където σ е средноквадратичното отклонение на неравностите
на микропрофила на полето;

hmax

- максималното отклонение от средната стойност;

hmin - минималното отклонение от средната стойност.
Съгласно нормалния закон на разпределение
математическото очакване

a[X ] = hcp

средноквадратичното отклонение

hmin = 3σ

и

σ [X ] = b , следва

.
За отстраняване на инерционните смущения върху
работния орган дълбочината на почвообработка следва да бъде
увеличена с известен запас ∆a .
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Определяме зависимостта за дълбочината на
почвообработка:
a = 3σ + ∆a ,

изравняване на микронеравностите). След това се извършва
предварително уплътняване на почвата (задължително при
рапица) от уплътняващото колело 2, което допълнително
изравнява микропрофила на повърхността на почвения пласт,
получен от активния почвообработващ орган. Най – подходящ
за образуване на бразда, в която да попадат семената е
клиновидния деформатор (поз. 3), при който се постига
равномерна плътност на стената на браздата. Накрая
отворената бразда и засетите семена се заравят и уплътняват от
валиращия елемент 4. целесъобразно е елементите (поз. 2, 3 и
4) да бъдат оформени във вид на секция, като технологичните
елементи 2 и 4 да бъдат използвани и за опори.

(2)

където 3σ е минималното отклонение от средната стойност;

∆a - запас от обработен почвен участък, cm.
Основен предшественик в сеитбообръщението при
отглеждане на маслодайната култура рапица са зърнено –
житните култури (ечемик, пшеница и др.).
От направени експериментални опити за микропрофила на
необработено поле с предшественик пшеница за
среднокводротичното отклонение е получено

σ cp = 1,88 .

След заместване във формула (2) при предвиден запас от
1,5 cm се получава:

Заключение

Обоснована е дълбочината на предсеитбена обработка на
почвата при сеитба на рапица и други дребносеменни култури,
която не трябва да е по – малка от 8 cm. Целесъобразно е
всички необходими технологични операции (почвообработка,
предварително уплътняване, браздообразуване и последващо
валиране) да се обединят в един технологичен процес.
Обоснован е подходящ технологичен принцип на комбиниран
работен орган, който обединява операциите в съответна
технологична последователност.
Постигането на качествена почвообработка и сеитба,
съгласно изискванията на технологичния процес зависи от
технологичните параметри на работните органи, които трябва
да се определят на базата на обоснованите дълбочина на
почвообработка и заложен технологичен принцип на
комбинирания работен орган.

a = 7,14 ≈ 8 cm

(3)
Числената стойност обуславя минималната дълбочина на
предсеитбена обработка за дребносеменни култури.
От анализа на технологичните принципи на засяващите
работни органи на машините за сеитба е установено, че са
възможни три начина на засяване на семената – чрез
браздообразуване, подпластово и чрез забождане. Принципът
на подпластово засяване при формиран микропрофил на полето
от основните предшественице на рапицата е възможен при
дълбочина на сеитбата над 7 cm.
Очевидно при сеитба на рапица и други дребносеменни
култури дълбочината на която се засяват семената в почвата е
2÷3 cm този принцип е неприложим.
Браздообразуването може да се извърши по два начина:
чрез изземване на обем почва от браздата и чрез изтласкване на
обеми почвена маса от бъдещата бразда. При първия начин
пред браздообразуващите работни органи, почвата образува
хълмове, които при гъсто разположение на работните органи
(тесни междуредия) се сливат в общ гребен и нарушават
технологичния процес. Очевидно втория начин е по –
подходящ, като при него се постига допълнително
доуплътняване на почвата в зоната на разполагане на семената.
От направения анализ на браздообразуващите работни
органи, технологичните операции, които се извършват при
почвообработка и сеитба на рапица, теоретичните
предпоставки за устойчивост на отворената бразда, влиянието
на микронеравностите на полето и други смущаващи фактори,
които влияят върху качеството на засяване се установи,че най –
подходящ за целта е комбиниран работен орган, който
обединява всички технологични операции в един технологичен
процес. По този начин се премахва многократното преминаване
на агрегатите по полето и вредното влияние върху
уплътняването на почвата и нарушаване на нейната структура.
На фиг.2 е показана технологичната последователност на
операциите и работните органи, които ги изпълняват,
обединени в съответната комбинация.
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Фиг. 2. Технологична последователност на операциите и
комбиниран работен орган за почвообработка и сеитба на
рапица
Обработката на почвата се изпълнява на необходимата
дълбочина от първия елемент на комбинирания орган (поз. 1).
Целесъобразно е този орган да бъде с активно задвижване, за
да може с едно преминаване да се постигне необходимото
качество
съобразно
агротехническите
изисквания
(разтрошаване на почвата, унищожаване на плевелите,
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВКИ И ХРАНЕНИЯ СЕНАЖА В РУЛОНАХ,
ОБВЕРНУТЬIХ ПЛЕНКОЙ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЕЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
TECHNOLOGY FOR HAYLAGE PREPARATION AND STORAGE IN POLYMERIC FILM WRAPPED
ROUND BALES AND TECHNICAL FACILITIES FOR ITS REALIZATION
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА СЕНО В УВИТИ ВЪВ ФОЛИО РУЛОНИ И
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО Й
Проф. дтн Жортуылов О.1, докторант Калым К.2, Маринова В.3, Игнатова К.3
Казахский НИИ механизации и элэктрификации сельского хозяйства, Алматы 1, Казахский националый аграрный университет,
Алматы 2, Химикотехнологичен и металургичен университет, София 3
Резюмме: Приведены технология заготовки сенажа в рулонах обернутых пленкой, применяемой а мировой практике. Показан
опыт заготовки и кормления животных сенажом позволяющим получить полностью сбалансированный корм и повысить
продуктивность животных. Приведены комплексы машин, применяемых для заготовки сенажа за рубежом. Представлены
разработанные в Казахстане машины и проанализирована возможность повышения эффективности обмотчика рулонов.
Abstract: The suggested technology for haylage preparation/storage in round bales wrapped in polymeric film is used in the world
practice. The described experience for haylage preparation and feeding animals with it allows obtaining entirely balanced forage and
increase of the animals’ productivity. Complex of machines used for haylage preparation abroad is presented. Developed in Kazakhstan
machines are considered and the possibility of improving bale wrapper effectiveness analyzed.
KEYWORDS: HAYLAGE, STORAGE, WRAPPED BALES, ROUND BALES

1. Введение

проблемы,
так
как
для
соблюдения
оптимальных
агротехнических сроков требуется максимальная концентрация
техники на 3-4 дня. Неизбежные поломки приводят к перебоям
в работе и нарушению технологии. Плохие погодные условия
могут даже остановить процесс заготовки.
Из-за снижения поголовья животных в крестьянскофермерских хозяйствах крупногабаритные траншеи стали
непригодными для хранения сенажа и силоса, поэтому
необходимо строительство более мелких емкостей. Все
перечисленные выше проблемы и задачи yспешно решаются
при заготовке сенажа в рулонах, обернутых пленкой. Опыт
использования этой технологии в Канаде, США, Германии
показал, что наибольшая экономическая ее эффективность
обеспечивается у фермеров, содержащих 50-100 коров.

В настоящее время основным кормом для животных в
нашей Республике является ceно. Поголовье коров в
Республике Казахстан насчитывает 2,751 млн. голов, из них в
хозяйствах населения – 2,5 млн. голов, в крестьянских
хозяйствах – 251 тыс. голов, Основным производителем
молока являются хозяйства населения, чьи коровы
недополучают сенаж и силос, а поддерживают свою
жизнедеятельность за счет грубого сена. В кормовом рационе
КРС отсутствуют сено и силос, являющиеся наиболее
близкими к зеленым кормам по питательной
ценности.
Средний удой молока на корову составляет 2254 кг.
Потребность в сенаже в стойловый период (150 дней) на 1
голову КРС - от 8 до
35 кг/день. Сенаж считается
высокопитательным
специфическим
кормом,
который
заготавливается путем консервирования трав, провяленных до
влажности 55-60%. В сенаже полностью сохраняются наиболее
питательные части растений - листья и соцветия. Эта его
особенность делает сенаж более ценным кормом в сравнении с
сеном. В отличие от силоса сенаж содержит в 2 раза больше
сухих веществ. Сырьевая база - посевная площадь кормовых
культур в РК составляет свыше 2,25 млн.га.
При использовании породистого высокопродуктивного
скота необходимо модернизировать производство основного
корма таким образом, чтобы всю зиму кормить животных
силосом и сенажом высшего качества. Наилучшие показатели
достигают на сегодняшний день те хозяйства, в которых
больше молока получают за счет основного корма, а доля
дорогих концентрированных кормов удерживается в
определенных рамках. Так, например, в Германии, считают,
что для получения прибыли, необходимо произвести за счет
основного корма более 3200 кг молока от коровы в год.
Качество основного корма - сенажа и силоса влияет на
продуктивность животного.

Рис. 1. Закладка сенажа в траншею
Опыт заготовки и кормления животных сенажом в
упаковке показал, что этот корм увеличивает энергетическую и
протеиновую питательность кормов примерно на 20%,
позволяет получить полностью сбалансированный корм,
эффективно его использовать и повысить продуктивность
животных на 20-30%, снизить затраты кормов в сухом
веществе и себестоимость продукции животноводства,
уменьшить потребность в площади для производства кормов на
25%,
даже при сохранении существующего уровня
урожайности кормовых культур и угодий.

2. Технология закладки сенажа
Известные технологии закладки сенажа и силоса в
крупногабаритные траншеи (более 800т) (рис. 1) создают для
многих сельхозпредприятий организационные и материальные
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Заготовка травяных зеленых кормов в рулонах,
обернутых пленкой, включает следующие операции:
- скашивание трав с одновременным плющением;
- ворошение скошенной массы;
- сгребание ее в валки;
- подбор валков с прессованием и образованием
рулонов;
- упаковка рулонов в пленку;
- измельчение и раздача кормов.

3. Существующие технические средства
В ООО «Пермагромаш» по генеральной лицензии и
технологической документаций Итальянских компании
выпускают комплекс машин для заготовки зеленых кормов
(КЗК) с упаковкой в пленку «Сенаж в упаковке». Более 600
комплексов успешно работают в 57 регионах России.
Комплекс включает сельскохозяйственные машины,
выполняющие взаимосвязанный технологический цикл по
заготовке сена и сенажа с упаковкой в пленку: косилкаплющилка Rotex R5, вспушиватель RT 5800Н, грабливалкообразователь Н 90/V10, рулонный пресс-подборщик R12
Super, упаковщик рулонов FW 10/2000S (рис. 2), кантователь
(захват) рулонов ПМТ 01, измельчитель (раздатчик) рулонов
ИРК- 01.1. [1].

Рис. 3. Обмотчик ОР-1
.

Рис. 4. Обмотчик рулонов Z-274
Аналогичный пресс-подборщик «Krone Комби Рак»
выпускается фирмой «Krone» (Германия) [5]. Стоимость
комплексов машин фирм дальнего зарубежья для заготовки
рулонов с обмоткой пленкой слишком дорогостоящая. Помимо
этого, имеется опасность повреждения пленки при выгрузке
рулона на поле и погрузке его на транспортные средства.

Рис. 2. Упаковщик рулонов FW
10/2000S

4. Анализ работы обмотчика рулонов

Технология заготовки и хранения зеленых кормов в рулонах, обернутых пленкой выполняется по первому способу и
комплексом машин «Кокон» РУПП «Бобруйскагромаш» [2].
В состав комплекса входит следующая техника: косилка
дисковая прицепная КПП-3,1; грабли-ворошилки ГВР-630;
пресс-подборщик ПР-Ф-145; обмотчик рулонов ОР-1 (рис. 3);
захват рулонов ЗР-1 с погрузчиком ПСН-1; транспортировщик
рулонов ТП-10.
Аналогичные машины выпускает фирма «Sipma»
(Польша) - ротационные косилки с нижним приводом Z-183
«PRERIA 4»; грабли-ворошилки Z-517 «DIANA»; рулонный
пресс-подборщик Z-276 «FARMA», машины для обмотки
тюков Z-274 «TEKLA» (рис. 4) , вильчатый тюконоситель Т367 «SOLO», развертыватель тюков Н-912 «ROZMARIN» [3].
По второму способу рулонными пресс-подборщиками
Германии: «Rollant 255 RC» УНИВРАП фирмы «Сlaas»
подваленная трава сначала прессуется в рулон, обвязывается,
затем открывается задний отсек камеры и выталкивается на
оберточный стол. Во время прессования следующего рулона,
упаковочный механизм заворачивает рулон в стрейч-пленку.
[4].

Технология заготовки сенажа в Европе используется уже
более 20 лет, а в России – с 1995 года, для Казахстана она
является новой.
В КазНИИМЭСХ (Казахский научно-исследовательский
институт механизации и электрификации сельского хозяйства)
для этой технологии разработана косилка-плющилка КП-3,0,
кантователь рулонов, рулонный пресс-подборщик ПР-400 и
рулонный пресс-подборщик с измельчителем ПР-400И.
Технология заготовки сенажа в рулонах, обернутых
пленкой испытана в КХ «Иманбаева» Ескельдиниского района
Алматиниский области. Результаты испытания показали, что
применение пресс-подборщика с измельчителем
кормов
увеличивает плотность рулонов до 30 % при снижении
количества слоев обмотки рулона пленкой до 2-3 слоев, что
снижает расход пленки на 1т корма в 1,5-2,0 раза. В то же
время снижаются затраты на раздачу сенажа животным.
Для упаковка рулонов пленкой использовали обмотчик
рулонов ОР-1 конструкции БобруйскАгромаш. [6].
Обмотчик рулона (рис. 5) состоит из навески 1, рамы 2,
платформы поворотной 3, механизма натяжения пленки 4,
приводных вальцов 5, привода гидравлического, счетчика
витков и рулонов 6 ограничительных роликов, рама крепится
шарнирно к навеске и фиксируется фиксатором. На раме
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закреплена ось поворотной платформы и гидродвигатель,
который с помощью цепной передачи обеспечивает вращение
поворотной платформы и вальцов. Поворотная платформа
центрируется на оси рамы и опирается на беговую дорожку
рамы четырьмя роликами. На платформе закреплены два
вальца, два ограничительных ролика и нож для отрезания
пленки. В раме платформы на подшипниках качения закреплен
вал, передающий вращение от платформы к вальцам через
коническую зубчатую и цепную передачи.
Механизм натяжения пленки предназначен для установки
бобины синтетической самоклящейся пленки длиной 750 мм и
500 мм, обеспечения упругого растяжения пленки за счет
разности окружных скоростей рифленых валков и размотки
пленки при укладке ее на рулон.
Счетчик витков и рулонов предназначен для отсчета
количества заданных витков пленки, укладываемых на рулон и
подсчета количества обмотанных рулонов.

Производят обрезку пленки на рулоне, подвеской трактора
поднимают навеску и производят сброс рулона с поворотной
платформы. При опускании навески рама и навеска стопорятся
автоматически. Проезжают 1,5 или 2,0 м вперед и загружают
следующий рулон и начинают процесс обмотки рулона
пленкой.
Для герметизации рулонов диаметром 1450 мм счетчик
витков и рулонов регулирует и задает режимы работы
обмотчика: при ширине пленки 750 мм обмотку рулона в два
слоя – девять витков; четыре слоя – 12 витков; шесть слоев – 27
витков; при ширине пленки 500 мм: два слоя – 11 витков;
четыре слоя – 22 витка, шесть слоев – 33 витка.
При использовании обмотчика рулонов ОР-1 для обмотки
пленкой измельченной массы в рулонах снизилось количество
слоев обмотки рулона пленкой до 2-3 слоев, что снижают
расход пленки на герметизацию 1 т корма в рулоне в 1,5 – 2,0
раза.
Недостатком обмотчика рулонов является то, что
загрузка рулона на обмотчик ОР-1 осуществляется
погрузчиком, используемым для складирования рулонов.
Кроме того, при обмотке рулонов правильной формы
наблюдались воздушные карманы и ненадежная работа
обмотчика рулона, что требуют усовершенствования и
обоснования параметров (в первой очереди угловую скорость
вращения платформы).

5. Выводы
Опыт использования технологии заготовки сенажа в
рулонах обернутых
пленкой показал, что наибольшая
экономическая ее эффективность обеспечивается у фермеров,
содержащих 50-100 коров.
Недостатком технологии заготовки сенажа в рулонах и
обмотчика является большой расход полиэтиленовой пленки
повышенной стоимости – 0,6-1,0 кг в расчете на 1т корма.
Причиной является то, что огрубевшие толстые стебли
растении повреждают пленку, поэтому обматывают рулон до 68 слоев.
Необходимо изыскать пути снижения затраты пленки при
обмотке одиночных рулонов.
Одним из способов снижения расхода пленки является то,
что использование пресс-подборщиков с измельчителем трав,
обеспечивает увеличение плотности рулонов до 30 % при
снижении количества слоев обмотки рулона пленкой до 2-3
слоев, что снижает расход пленки на 1т корма в 1,5-2,0 раза. В
то же время снижаются затраты на раздачу сенажа животным.

Рис. 5 Схема обмотчика рулонов ОР-1 с
установленным рулоном
1- рама упаковщика; 2 - стойка; 3 - рулон с пленкой;
4- рулон корма; 5- ролик; 6- поворотная платформа

Технологоческий процесс обмотки рулонов пленкой
осущестьляется следующим образом. Устанавливают обмотчик
с помощью подвески трактора на ровную плащадку, где нет
острых предметов, и поворачивают поворотную платформу
так, чтобы вальцы были перпендикулярны к оси трактора.
Укладывают рулон с помощью погрузчика с захватом на
поворотную платформу между ограничительными роликами.
Устанавливают бобину пленки в механизм ее натяжения и
производят ее заправку. Устанавливают механизм натяжения
пленки в кронштейне навески так, чтобы центр рулона и
пленки были на одном уровне. Закрепляют конец пленки за
шпагат или сетку рулона. Подготавливают счетчик витков и
рулонов к работе, т.е. задают необходимое число витков.
Плавно подают давление в гидросистему обмотчика и
производят герметизацию рулона. По звуковому сигналу и
показанию
светоиндикатора
переводят
рычаг
гидрораспределителя трактора управления гидроприводом в
положение, обеспечивающее расфиксирование навески и рамы.
Подают давление в гидросистему обмотчика и поворачивает
поворотную платформу по стрелке не менее, чем на один
оборот, до положения оси рулона перпендикулярно трактору.
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КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ОПТИМАЛЕН ОПЕРАТИВЕН
ПЛАН НА ВОДОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПОИТЕЛЕН КАНАЛ
A COMPUTER PROGRAM FOR DEVELOPMENT OPTIMAL OPERATIONAL PLAN OF WATER
DISTRIBUTION IN IRRIGATION CANAL
доц. д-р Патаманска Г.
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията ”Пушкаров”–София, България

Absract/Резюме: This article presents a computer model for optimal planning of supply and distribution of water from open irrigation canal
designed to support the manager of the irrigation system in decisions on the operational management. It optimizes the supply and distribution
of water among users along the canal with a criterion minimum of operational water losses. The task of optimal operational planning of water
allocation was solved using the method of integer linear programming. Computer application of the integer programming model was made
using MS EXCEL. The use of the model is illustrated with an example of an irrigation canal with six lateral canals.
KEYWORDS: IRRIGATION, CANAL OPERATION, WATER ALLOCATION, OPTIMIZATION, DECISION-MAKING

1.Увод
Прилагането на оперативно управление, което намалява
загубите в напоителната система и осигурява снабдяване на
поливните площи с достатъчно вода без значителни
забавяния, е основна мярка, която се прилага за ефективно
използване на водния ресурс в напояването.



Увеличението на входното водно количество на
напоителния канал се разглежда като съставено от
известен брой насложени един върху друг водни
потоци с еднаква амплитуда. Техният брой се
означава M.

Една типична задача, която диспечерът на напоителната
система се налага да решава при оперативното й управление,
е съставянето на план-график за доставка на вода до група
водовземания, които трябва да се обслужат в рамките на
определен интервал от време. Графикът се прави, след като
всеки потребител e подал своята заявка за това, какви водни
количества са му необходими. Основно изискване е планграфикът да се състави, така че на напояваните култури да се
доставят необходимите им водни количества навреме и без
излишно излишно разпиляване на вода. С традиционния
метод на работа на ръчно съставяне на плана за доставка и
разпределение на водата от напоителните канали не винаги
се постигат желаните резултати.



Всеки разпределителен канал, чийто брой се означава
с N, може да се захрани от кой да е от М-те “потока”
по време на периода на поливане и всеки “поток”
може да доставя вода до всеки един от N-те
водоразпределителни възли. Доставката на вода към
всеки един от тях може да започне по всяко време в
периода на поливане.

Според направените предположения, всеки “поток” доставя
вода до група разпределителни канали с еднакъв капацитет,
които работят последователно. Амплитудата на текущото
входно водно количество в канала се определя от общия
брой на “потоците” респ. групите водоразпределителни
възли, където се извършва доставка на вода в рамките на
приетия период на водоподаване в канала.

Развитието на компютърната наука през последните
десетилетия и широката употреба на персонални компютри
стимулира прилагането на нови иновативни подходи при
управлението на водите в напояването. С помощта на
компютрите, оперативният план за доставка и разпределение
на водата от напоителен канал към поливните площи може
да бъде съставен бързо и добре, преди началото на периода,
в който ще се полива. За получаване на ефективни схеми на
водоразпределение, бяха разработени модели, ориентирани
към оптимизиране на доставката и разпределение на водата
от напоителните канали. Като оптимизационен метод
широко се прилага целочислено линейно програмиране [1,2].

Целта е да се състави оптимален план-график на
водоподаване от захранващия канал, такъв че всеки от
разпределителните канали да получи желания обем вода в
рамките на периода на поливане при минимални загуби.
Доколкото формулираната задача принадлежи към класа на
комбинаторните проблеми, за решаването й се прилага
методът на целочисленото програмиране. Дефинират се
целочислени променливи на решението по следния начин:
1 когато i-я поток захранва j-я разпределителен канал
X ij = 
0 друго

Цел на настоящата работа е разработване на компютърен
модел за решаване на оптимизационната задача за доставка и
разпределение на водата от напоителен канал до поливните
площи с критерий минимални загуби на вода.

където i номера на “потока”/ групата и j e номер на канал/
водоразпределителен възел.
Целевата функция, минимизираща загубите на вода, се
изразява в зависимост от броя потоци в канала:

2. Постановка на задачата за оптимална
доставка и разпределение на водата от
напоителен канал и начин на решаването й

(1)

За първи път методът на целочисленото линейно
програмиране се прилага от Suryavanshi и Reddy [1],
които предлагат концепцията за водните „потоци”. Съгласно
тази концепция, при формулиране на задачата за
оптималното разпределяне на водата, доставяна от
напоителния канал се правят следните предположения:

M
 N

z = min ∑ Ci Yi  ∑ X ij ;
i =1
 j =1


(M ≤ N )

където z е целева функция, Ci са загубите при
транспортиране на водата от i-я “поток”; Yi e функция за
активиране на i-я “поток”, който се дефинира по следния
начин:
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1,
 N
 
(2) Yi  ∑ X ij  = 
 j =1
 0,



N

∑X

ij

В настоящата работа компютърната реализация на
алгоритъма за решаване на оптимизационната задача на
целочисленото програмиране (1)-(4) е направена с помощта
на електронната таблица MS EXCEL, която дава възможност
целочисленият програмен модел да е в удобна за
практическо използване форма. Използвана е командата
Solver от инструментите за анализ Add-Ins на Microsoft
Excel, с помощта на която се решават линейни и нелинейни
оптимизационни задачи. Задачи от целочисленото
програмиране се решават с помощта на метода на клоновете
и границите (branch and bound method) [3].

≥1

j =1
N

∑X

ij

=0

j =1

В зависимост от условията за експлоатация на канала, се
добавят и следните ограничения:
Ограничение на сумарното време на работа на групата
водоразпределителните възли:
Сумарното време, за което се подава вода на групата
водоразпределителните възли, не може да надвишава
приетият период за работа на водовземното съоръжение на
канала.
N

(3)

∑t X
j

ij

≤ T,

На фигура 1 е показан работен лист от електронна таблица,
който служи за съставяне на план на водоподаване в
напоителен канал с шест водоразпределителни възли (N=6).
Целочисленият програмен модел за съставяне на оптимален
план на водоподаване в напоителен канал е съставен
съгласно уравнения (1)-(4) и изискванията на Solver, като е
първоначално е прието, че броят на “потоците” е равен на
броя на разпределителните канали. Входни данни,
необходими за започване на изчисленията са периодът на
поливане и заявките за водоползване – зададени в табличен
вид данни за времетраенето на доставка през всеки
водоразпределителен възел. За автоматизиране на
решаването на оптимизационната задача са създадени два
Visual Basic макроса, единият от които стартира командата
Solver, а с другия се извършва нулиране на клетките на
решението. На работния лист са вградени два бутона, които
стартират изпълнението на макросите. При кликване върху
бутона „Състави” се извършват оптимизационните
изчисления и полученото решение се визуализира в
поредица от клетки на стълб от таблицата „План на
водоподаване”. По крайните резултати може да се определи,
колко потока се активират и съответстващите им групи
водоразпределителни възли, в които ще се извършва
доставка на вода. При многократно решаване на
оптимизационната задача, необходимото за нормалната
работа на Solver нулиране на клетките, съдържащи
предишното решение, се постига чрез кликване на бутона
“Reset”.

(i = 1,2,3......M )

j =1

където tj e времето за доставка през j-я водоразпределителен
възел (дни) и Т е времето, през което се подава вода в канала
(дни).
Ограничение на повтаряемостта на работа на
водоразпределителните възли:
Към всеки разпределителен канал се извършва доставка на
вода само веднъж в рамките на приетия период на
водоподаване в захранващия канал, като той работи
непрекъснато за предварително зададено време на
доставката:
M

(4)

∑X

ij

=1

( j = 1,2,3...... N )

i =1

Горните
уравнения
и
неравенства
представляват
математически модел на оптимален план на водоползване от
напоителния канал. Решението осигурява оперативен план
на доставка и разпределение на водата от захранващия канал
с оптимално групиране на разпределителните канали и
съответстващ хидрограф на входното водно количество с
минимална амплитуда.

Фиг. 1. Работен лист за съставяне на оптимален план-график на доставка
и разпределение на водата в напоителен канал с шест водовземания
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3. Резултати и дискусия
С помощта на електронната таблица, показана на фиг.1, беше
решен пример за доставка на вода от напоителен канал до
шест водовземания с продължителност според заявените
времена на доставка в таблицата “Заявки за водоползване”
на фигура 1 за пет-дневен период на водоподаване.
Получено е следното решение на оптимизационната задача:
X21 = 1
X24 = 1

Водно количество, m3/s

X13 = 1
X16 = 1

0.09

X32 = 1
X35 = 1

и всички останали Xij = 0 ( i, j= 1,2….6 ).
Според резултатите от оптимизационните изчисления,
шестте разпределителни канала се разделят на три групи,
които се захранват от три “потока” на входното водно
количество с амплитуда 0,3 m3/s. Общо, нарастването му е
равно на:

0

което е половината от максималното, ако водата се подаваше
едновременно към всички потребители.

3

4

Водоразпределителен възел №

4

5

4. Заключение

5

Разработен е целочислен програмен модел в средата на
EXCEL, с помощта на който може да бъде решена задачата
за оптималното оперативно планиране на доставката и
разделянето на водата между потребителите по дължината
на напоителен канал с критерий минимални загуби на вода.
В резултатът от оптимизационните изчисления се получава
както план на водоподаване в напоителния канал, така и
план на водоподаване във водоразпределителните му възли.
Оптималният оперативен план-график на разпределение и
доставка на вода показва как трябва да се управлява
напоителния канал, така че потребителите, към които се
извършва доставката на вода да получат необходимите им
водни количества при минимални оперативни загуби на
вода. Тъй като EXCEL като част от MS Office е широко
разпространен и предлага удобен потребителски интерфейс,
разработеният модел може да се използва от инженерния
персонал на напоителните системи за подобряване на
процеса на вземане на решения по оперативното управление
и постигане на ефективно водоразпределение.

3.52

4.18

2

3

водно количество на напоителния канал за период на
водоподаване от пет дни. Той представлява стъпаловидна
функция, съставена от три на брой стъпала с минимално
възможната амплитуда. В резултат на прилагането му от
водоизточника се черпят по-малки водни количества. В поголямата част от периода на водоподаване входното водно
количество е постоянно, което предполага установен режим
на течението в канала. Също така, за реализирането на този
хидрограф се изискват по-малък брой промени на
положението на входното съоръжение на канала, което
улеснява експлоатацията.

0
1

2

Фиг. 3. Хидрограф на нетното входното водно количество в
напоителния канал.

Период на водоподаване, дни
2

1

Период на водоподаване, дни

Получените резултати могат да бъдат използвани за
съставяне на план за водоподаване от входното съоръжение
на напоителния канал и на план за водоподаване към
разпределителните канали. На фигура 2 е показан
съставеният оптимален оперативен план на водоподаване
към разпределителните канали, като е приета оперативна
последователност на отварянето на водоразпределителниге
им възли в групата “отдолу-нагоре” т.е. първи получава вода
по-отдалечения канал. По този начин може да се постигне
намаляване на закъсненията в доставката на вода и загубите,
тъй като при изключване на поредния потребител от групата,
веднага може да започне доставка на вода към следващия.

1

0.03

0

ΔQmax=1 x 0,03 +1 x 0,03+1 x 0,03 = 0,9 m3/s

0

0.06

4.83

3
1.72

4
2.05

5
2.43

6
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разпределителни канали за пет-дневен период на
водоподаване в напоителния канал.

2.

На фигура 3 е показан определеният на базата на това
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ОБУЧЕНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА СЪС
ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
Проф. д-р Михо Янков Михов –
Институт по почвозноние, агротехнологии и защита на растенията ”Н.Пушкаров” – София
Резюме: Правоспособност за работа с трактори, земеделска и горска техника Анализирани са основни нормативните
документи, регламентиращи придобиването на правоспособност за работа със земеделска и горска техника. Разгледана е
системата за обучение и провеждане на изпити, направените промени през годините и степента на съответствие с
изискванията за развитие на отрасъла.
На тази база са направени препоръки за подобряване на нормативната база, с цел повишаване на равнището на подготовка на
кадрите за земеделското производство.
Key words: tractors, agricultural machines, education, qualification, document.
Приетият през 1998 г. (ДВ бр.79) Закон за
регистрация и контрол на земеделската и горска техника (чл.13,
ал.2) изисква подготовката на нормативен документ
регламентиращ реда за придобиване и отнемане на
правоспособност за работа със земеделска и горска техника. До
2000 г. такъв нормативен документ не съществува, т.е. липсват
единни изисквания за обучение, провеждане на изпити,
образци на документи за правоспособност и контрол на лицата
работещи със земеделска техника.
С разработването и приемането на Наредба №5 за
условията и реда за придобиване на правоспособност за работа
със земеделска и горска техника (ДВ бр.18 от 7 март 2000 г.)
тази законова празнота е попълнена, определени са новите
категориите правоспособност за работа със земеделска и горска
техника, обучението за придобиването на правоспособност,
условията, на които трябва да отговарят кандидатите, редът за
издаване и видът на издаваните документи за правоспособност,
както и приравняването на старите видове правоспособност с
новите категории.
Новите категории са разделени на две групи: за работа
с трактори и за работа със специализирана и специална
самоходна земеделска, горска и мелиоративна техника.
За работа с трактори са обособени две категории
правоспособност:
- категория ТКТ, даваща право за извършване на транспортна
дейност с колесни трактори. Тя се придобива според
изискванията на Закона за движение по пътищата и дава право
да извършва транспорт на товари с колесни трактори.
- категория ТВК, даваща право на самостоятелна работа с
колесни и верижни трактори и агрегатираните към тях работни
машини.
За работа със специализирана и специална самоходна
земеделска, горска и мелиоративна техника е необходимо
придобиване на категория от втората група:
-категория ТВК-3, даваща право на самостоятелна
работа със специализирана и специална самоходна земеделска
техника;
-категория ТВК-Г, даваща право на самостоятелна
работа със специализирана и специална самоходна горска
техника.;
-категория ТВК-М, даваща право на самостоятелна
работа със специализирана и специална самоходна
мелиоративна техника.
Трите категории са равнопоставени, т.е. няма
изисквания придобиването на която и да е от тях да е свързано
с друга или да дава право на работа с машини обект на
правоспособност на друга категория.

За управление на самоходна земеделска и горска
техника при придвижване по пътищата, отворени за
обществено ползване, съгласно действащото у нас
законодателство (Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горска техника - ЗРКЗГТ, Закона за горите и
Закона за движение по пътищата- ЗДП) се изисква
притежаването на правоспособност за определения вид техника
и вид правоспособност, получена по реда предвиден със ЗДП.
За работа с определени видове преносима и
стационарна техника, използвани в земеделието и горите, също
се изисква правоспособност. Това са: моторни триони, гатербанцизи, електро и мотокари и подемно-транспортни уредби,
монтирани на трактори или самоходна земеделска и горска
техника. Ограничения за броя на видовете правоспособност,
които могат да се придобият, не са предвидени. Лицата,
получили определен вид правоспособност, обаче не ползват
облекчения при получаването и на друг.
Право да се обучава за придобиване на
правоспособност има всеки български гражданин, отговарящ
на следните условия:
•
за категория Твк – навършени 18 години, завършено
основно
образование
и
без
медицински
противопоказания за работа и управление на верижни
и колесни трактори, които се удостоверяват с
медицинскко свидетелство за водач на МПС;
•
за категория Твк-З – навършени 20 години, завършено
основно образование, придобита категория Твк и без
медицински противопоказания за работа и управление
на верижни и колесни трактори, които се
удостоверяват с медицинскко свидетелство за водач
на МПС;
•
за категория Твк-М – навършени 20 години,
завършено основно образование, придобита категория
Твк и без медицински противопоказания за работа и
управление на верижни и колесни трактори, които се
удостоверяват с медицинско свидетелство за водач на
МПС;
•
за категория Твк-Г – навършени 20 години,
завършено основно образование, придобита категория
Твк и без медицински противопоказания за работа и
управление на верижни и колесни трактори, които се
удостоверяват с медицинско свидетелство за водач на
МПС;
•
за работа със стационарна и преносима земеделска и
горска техника – навършени 18 години, завършено
основно
образование
и
без
медицински
противопоказания, които се удостоверяват с
медицинскко свидетелство за постъпване на работа.
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. В утвърдените от
министерството на земеделието и горите учебни програми са

Съществуващите до този момент три класа
тракторист-машинист се заменят с въведените четири нови
категории правоспособност,
както следва: трактористмашинист ІІІ клас на категория ТВК; тракторист-машинист ІІ
клас на категории ТВК-З и ТВК-Г; тракторист-машинист І клас
на категория ТВК-З, ТВК-Г и ТВК-М.
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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 броят на задължителните за
подготовка на кандидатите часове по теория и практика;
- ограничаване на видовете техника, за които се
изисква правоспособност, без нормативно предвидени
възможности за добавяне;
- занижени бяха изискванията и контролът на процеса
на обучение и на лицата придобили правоспособност.
Обновяването на машинно-тракторния парк в
селското и горско стопанство в страната с нова
високотехнологична техника налага и съответстваща промяна
на системата за подготовка за работещите с нея. Тя трябва 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 със 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 подготвя учебна литература и тестове
за провеждане на изпити, които да се актуализират
периодично.

фиксиран задължителният минимум от часове. Преминаването
му е необходимо за допускане до изпит и се удостоверява с
книжката за обучение. Тя се попълва от преподавателите по
теория и практика и се подписва и от всеки обучаем.
Изпитите за придобиване на правоспособност имат за
цел
проверка на знанията и уменията на кандидатите
самостоятелно да работят със земеделска и горска техника, в
съответствие с квалификационната им характеристика.
Разделят се на две части: теоретична и практическа.
Теоретичната част на изпита се състои в решаване на тест от 60
въпроса за различните видове правоспособности за работа със
стационарна и преносима техника и 100 въпроса за категории
Твк, Твк-З, Твк-З и Твк-М. Продължителността и е съответно
45 и 60 минути.. Практическата част на изпита за придобиване
на правоспособност се разделя на две отделни части подготовка на техниката за работа (агрегатиране, регулировки,
обслужване и отстраняване на неизправности) и работа с
техниката. Общата продължителност на тази част от изпита не
трябва да превишава 90 минути. Прилагането на наредбата
показа, че е необходимо допълването и в частта за изискуемата
учебна документация, обхванатите групи техника за изискващи
правоспособност и реда за провеждане на изпити.
С Наредба №8 от 10 февруари 2004 г. за условията и
реда за придобиване на правоспособност за работа със
земеделска и горска техника, –(обн. ДВ. бр.20 от 12 Март 2004
г.) тези допълнения бяха направени и системата за обучение,
провеждане на изпити, издаване на документи за
правоспособност и контрол
на лицата, работещи със
земеделска и горска техника
достигна необходимата за
нормална работа степен на нормативна и функционална
осигуреност.
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 приета 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
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ГЪВКАВИ СИЛОЗИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НАСИПНИ ПРОДУКТИ
Тип :Оферта (предлагане)

Страна :Германия

Компания от Саксония е разработила оборудване за изграждане на система от гъвкави силози за съхранение
на насипни продукти като зърнени храни, фуражи за животни или промишлени гранули. Системата се отличава с
решение за лесен монтаж и висока плътност на запълване на бункера, изграден от специална тъкън. Пълненето и
разтоварването се извършва бързо и без наличието на прах. Възможно е съхранението на продуктите и в помещения
с висока влажност на въздуха. Компанията търси партньори за търговски споразумения с техническа помощ.

Текстилният силоз има високоякостна индустриална структура, монтиран върху стоманена рамка.
Системата за съхранение може да бъде оборудване съобразно изискванията на клиентите. Особено размери,
капацитет от 1 до 20 тона, устройства за пълнене и разтоварване.
Иновационни аспекти :
гъвкавата система от силози се изгражда от стандартизирани единици;
гарантирано е икономично съхранение на насипни продукти;
пълненето и разтоварването се извършва бързо и без наличие на прах;
осигурява видимост на нивото на запълване;
осигурява надеждно съхранение в помещения с висока влажност на въздуха;
системата се монтира бързо и лесно;
постоянно е антистатична.
Патенти / права : тайната на ноу-хау
Желано сътрудничество : изпитване на нови приложения, адаптиране към специфични нужди, споразумение за
съвместно предприятие;
Вид на търсения партньор – индустрия;
Специфична област на дейност – производство на складово оборудване.
ЛЕНТОВ ТРАНСПОРТЬОР ОТ ЗАТВОРЕН ТИП ЗА 100 % „ЧИСТ ТРАНСПОРТ” НА ЗЪРНО И ДРУГИ
ПРОДУКТИ
Тип :Оферта (предлагане)

Страна :Швеция

Една шведска компания е разработила лентов транспортьор за транспортиране на зърно и други
гранулирани или прахообразни продукти. Системата е затворена и осигурява 100 % „чисто транспортиране” на
продуктите. Фирмата търси сътрудничество с вносители и дистрибутори и с други компании, заинтересовани от
тестване на продукта, адаптиране към специфични нужди и разпространение в местните индустриални и
селскостопански сектори и други, където е приложимо.
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Компанията е разработила лентовия транспортьор като иновативна система за абсолютно чист транспорт.
Пространството над транспортната лента е затворено с леко извити и специално конструилани метални листа.
Постигната е абсолютно затворена конструкция, която не позволява никакви загуби на материал при
транспортирането. Транспортирането на материала е в хоризонтално положение.
Дължината на конвейра е гъвкава и може да се произвежда във всички поискани потребителски дължини,
защото е конструирана на секционен принцип. Стандартната ширина на лентата е 250, 350 и 500 мм. Капацитетът на
транспортьора зависи от ширината на лентата и скоростта. Теоретично обемът на транспортирания продукт при
лента 500 мм е 28 литра/метър. Капацитетът се увеличава от 80 куб.метра/час на 160 куб.метра/час при увеличение
на скоростта от 0,8 метра за секунда до 1,6 метра за секунда.
Иновационни аспекти :
благодарение на патентованата система на затваряне се осигурява 100 % „чист транспорт”;
затворената конструкция представлява защита на околната среда от прах;
ергономично и тихо оборудване;
няма изтичане или разпиляване на превозваните продукти;
голям капацитет;
гъвкава конструкция поради модулна структура;
реверсивно движение на лентата.
Патенти / права : издаден патент
Желано сътрудничество : технически консултации, тестване на нови приложения, адаптиране към специфични
нужди;
Вид на търсения партньор – индустрия, представители и дистрибутори;
Специфична област на дейност – потребители на оборудване за промишлеността и селското стопанство;
Задача, която трябва да се извърши – търговски споразумения, монтаж на място, технически консултации.
ПОДДЪРЖАЩА СМЕНЯЕМА РАМА С ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ШИРОКО ЗАХВАТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
МАШИНИ
Тип :Оферта (предложение)

Страна :Дания

Една датска изследователска група е разработила оборудване, което може да намали специфичното
налягане и въртящия момент от широкозахватни земеделски машини като пръскачки и други. Оборудването дава
възможност за по-големи ползи от прилагане на т.н. производствена система „земеделие с контролирано движение
на машините”.
ЗЕМЕДЕЛИЕ С КОНТРОЛИРАНО ДВИЖЕНИЕ НА МАШИНИТЕ (ControlledTrafficFarming – CTF) бел.ред.
В последните няколко години много интензивно се развива една концепция в земеделското производство – т.н.
„земеделие с контролирано движение на машините”. Същността му се изразява в движение на машините по
постоянни пътища при изпълнение на земеделските операции. Тази концепция се заражда в Австралия и все повече
фермери успешно я прилагат. В последните две години започва да се прилага и във Великобритания, Дания,
Германия и Словакия. В Словакия е изградено експериментално стопанство от 150 дка за отгреждане на
зеленчуци, където полетата са под формата на кръг и се прилага специална система машини, наречена
„Agrokruh”, които се движат по постоянен път под формата на спирала.
Въпреки че се намалява обработваема площ, прилагането на системата CTF позволява на фермерите да
изпълнят двата най-важни фактора в земеделското производство – повишаване на печалбата и осигуряване на
устойчивост. Изпълнението на тези два фактора се дължат основно на подобряване на състоянието на почвата,
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което от своя страна довежда до намаляване на разходите и увеличаване на добивите и опазване на околната
среда.
По ниски разходи и увеличаване на добивите :
по-малко разходи за отглеждане на културите – почвата е в естествено състояние и не е уплътнена
и това изисква по-малко енергия за отделните операции – средно 50 % спестяване на гориво за тон
продукция;
по-малко енергия за придвижване на машините – те винаги се движат по твърда почва;
по малко-инвестиции за машини – по-малки трактори, машини за по-ниско енергиини операции;
липсва уплътняване на почвата и много малго загуба на влага;
повишаване на добивите – изследванията и практиката показват, че добивите се увеличават средно
със 17 %;
подобряване на структурата на почвата;
подобряване на ефективността – цялата обработваема площ е точно маркирана и е много малка
вероятността за препокриване на операции;
по-надежден достъп на машините – добре поддържаните постоянни пътища означават по-ранно
изпълнение на операции или по- дълго време, или при неблагоприятни условия;
повишена възможност за прилагане на системи за глобално позициониране.
Подобряване на условията на околната среда :
подобряване на усвояването на торове – изследванията показват, че усвояването се подобрява с 15
%;
по-голям потенциал на задържане в почвата на органично вещество и микроорганизми;
подобряване на водния и въздушен обмен в почвата.
Прилагането на системата CTF поставя предизвикателства не само към фермерите, но и към
производителите на земеделски машини. Тези предизвикателства са сведени до следното :
проектиране и производство на нови системи машини;
подържане на структурата на почвата чрез постоянни пътища за движение на машините;
преминаване към почвообработка без обръщане на горния слой или нулева обработка.
С долната идейна схема е показан един от възможните варианти за промяна на конструкцията на
земеделските машини, необходими за прилагане на системата CTF.

Групата търси производствени компании за лицензионни споразумения.
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За да бъде селското стопанство модерно и рентабилно, широкозахватните земеделски машини като
пръскачки и други трябва да имат възможно най-голяма работна ширина, за да се намали утъпкването на почвата от
колелетата. Колкото е по-дълго рамото, толкова по-голям въртящ момент се създава в центъра, което от своя страна
изисква по-тежки и скъпи материали, което пък от своя страна води до по-високо уплътняване на почвата.
Предлаганото изобретението драстично намалява въртящия момент в центъра и позволява бързо
преминаване от работно в транспортно положение и обратно.
Иновационни аспекти :
системата е ново изобретение, позволяващо използване на дълги работни крила с по-малко тегло, като
по този начин се намаля уплътняването на почвата, разхода на гориво и напрежението във връзката
към трактора;
в зависимост от приложението на системата, може да отпадне и необходимостта от поддържащи
крилата опорни колела;
системата позволява бързо преминаване от транспортно в работно положение и обратно.
Патенти / права : подадено заявление, но още не е издаден патент;
Желано сътрудничество : лицензионно споразумение, съвместно по-нататъшно развитие;
Вид на търсения партньор – производител на селскостопански машини;
Задача, която трябва да се извърши – производство на машината на основа на лицензионно споразумение.
УСТРОЙСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗКУСТВЕНО ОПРАШВАНЕ НА КУЛТИВИРАНИ И ДИВИ
РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ
Тип :Оферта /предлагане/

Страна :Испания

Една изследователска група от Андалусия е разработила технология за опрашване, без използване на пчели
и насекоми. Предимствата на тази технология потребителите могат да оценят по високите нива на доходност от
качествени плодове, получени без зависимост от времето, наличие на насекоми и растения като източник на
съответния цветен прашец. Групата търси индустриални павтньори за по-нататъшно развитие и изследователски
институти и фирми за проектиране на нови устройства за събиране и разпространение на цветен прашец.
Тази технология позволява произвеждането на плодове с високо качество благодарение на трансфера на
поленови зърна до плодоносните цветове, независимо от активността на опрашващите насекоми и метеорологичните
условия. Потребителите могат също да оценят липсата на необходимост от наличието на растенията донори за
цветен прашец /опрашители/, което е особено важно при нарастването на финансовите разходи при разработването
на овощни градини, както и възможността да се извърши опрашване, когато растенията опрашители не цъфтят.
Тази технология включва процедури по извличане, събиране и съхранение на цветния прашец, запазване на
неговата дългосрочна жизнеспособност, а също така включва и методи за оценка на плодородието на поленовите
зърна. Накрая технологията включва механични начини за разпръскване на цветния прашец върху плодоносните
цветове в необходимото време и в необходимото количество за увеличаване на добивите и подобряване на
качеството на плодовете и семената.
Групата предлага подкрепа, оборудване и ноу-хау за събиране, съхраняване и оценяване на поленови зърна
от различни диворастящи и култивирани видове, трансфера на поленовите зърна до плодоносните цветове и
преодоляване на дефицита в опрашването в овощните градини и природата.
Иновационни аспекти :
използването на изкуствено опрашване ликвидира зависимостта от опрашители, климатични условия и
опрашващи насекоми и повишава добивите и качеството на плодовете и семената.
технологията позволява реализирането на конкретни кръстоски, когато даден опрашител не цъфти;
окончателните резултати от прилагането на технологията са по-високи добиви и по-високо качество,
без да има специфични нужди от управление на растенията опрашители и опрашващите насекоми.
Патенти / права : тайната на ноу-хау
Желано сътрудничество : съвместно по-нататъшно развитие, адаптиране към специфични нужди, изпитване на
нови приложения;
Вид на търсения партньор – академични и индустриални партньори;
Специфична област на дейност – растениевъдство, оптични и сензорни технологии, свързани с измерване на дозата;
Задача, която трябва да се извърши – идентифициране на нови области на приложение и прилагане на технологията.
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