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Abstract: Consider a technical solution which aims to ensure the introduction of natural water holding material layer by layer 
and simultaneously within the fertile layer of soil. As a result of this activity, improve physical and chemical properties and 
yields tend to increase sustainable. The article reasoned basic design parameters of working bodies working together in the soil 
at depths of 0,40 m, 0,50 m and 0,60 m, each of them may make one type of material and / or a combination thereof. In 
determining the size of the working bodies is taken into account both the impact that would have on the physical properties of 
soil and the possibility of reducing their traction resistance. 
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Увод 
Обработка на почвата без обръщане на орния й слой е 

позната и прилагана в случаите, когато подорния й слой е 
уплътнен над допустимите стойности, водната ерозия е силно 
изразена, а добивите прогресивно намаляват.  Потенциалът на 
тази вид обработка, в съчетание с иновативни технически 
решения и подходяща технология, може да се използва за 
решаване на много проблеми, отнасящи се до запазване и 
увеличаване на почвеното плодородие. 

Установено [1,2,3] е, че внасянето на торове и вода в 
подорния слой на почвата допринасят за усиленото развитие на 
кореновата система на растенията, което е фактор за 
устойчивото им развитие, особено в случаите на силно 
засушаване на почвата. Това се дължи основно на 
акумулираната в дълбоките почвени слоеве продуктивна влага, 
чрез която корените на растенията лесно извличат 
хранителните вещества от почвата. По такъв начин се избягва 
стреса върху развитието на растенията през сухите периоди, а 
това осигурява устойчивост на добивите.  

 
Решение на проучения проблем 
Всеки от трите слоя ВАМ се полага от отделен работен 

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

  
Фиг. 1. Конструктивна схема на работен орган за внасяне 

на ВАМ 

 
Съществуват голям брой изследвания (теоретични и 

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

 
Таблица 1. Конструктивни параметри на 

                              работния орган 
Параметър Размерност Стойност 

δ deg 20 
α deg 15 

α1 deg 40 

α2 deg 60 

ε deg 12 

β deg 2 

θ deg 12 

2γ deg 100 

h mm 80 
p mm 55 
b mm 50 
s mm 35 
t mm 320 
B mm 280 

 
Изнесеното напред острие на длетото (4) с 30÷40 mm 

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

В литературата [4] се препоръчва ъгълът при върха на 
лапата (2γ) да бъде в интервала от 800÷1000, за да се постигне 
добро разтрошаване на почвата при относително малко 
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съпротивление на почвата. Избрана е горната граница на този 
ъгъл, за да се увеличи напречното сечение на канала образуван 
от лапата.  

Приетият ъгъл на разтрошаване (ε) предизвиква повдигане 
на почвения пласт в края на лапата с около 7cm. Установеное 
[4], че по-голямо повдигане на пласта от това е неефективно, 
тъй като силно нараства съпротивлението на почвата, а 
степента на разтрошаването ѝ се променя несъществено. 

Разполагането на трите работни органа в редица един зад 
друг предопределя вторият и третият от тях да работят в 
частично разрохкана почва, което спомага за намаляване на 
общото теглително съпротивление на машината [6]. 
Разстоянието между отделните работни органи в редицата е 
съобразено с изискването за нормално разпространение на 
деформациите в надлъжно – вертикалната равнина и е 
определено от израза: 

( )ϕα ++≥ tgalL .0 ,                            (1) 

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

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

aBb ms .2+=  ,                                     (2) 

където sb  е дължината на горната основа на трапеца, m; 

           mB - работната широчина на машината – 1,4m. 
Такова разположение на работните органи по рамата на 

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

constVqVqF soosmm === ..  ,         (3) 

където mq  е коефициентът на обемно смачкване на почвата от 

                     модела, 3/ cmN ; 

             oq  - коефициентът на обемно смачкване на почвата  

                     от образеца, 3/ cmN ; 

             smV  - обемът почва от модела, изместен от накрайник 

                       на твърдомер, 3cm ; 

              soV  - обемът почва от образеца, изместен от 

                        накрайник на твърдомер, 3cm . 

Ако mq  и smV  са предварително известни, а 
съдържанието на твърда фаза в почвата от модела и образеца е 
едно и също (за да е в сила равенство (3)), то обема soV може 
да бъде определен с израза: 

smso VkV .= ,                                     (4) 

където k  е коефициент отчитащ промяната на порьозността на 
                  почвата от модела и образеца. 

Следователно от изрази (3) и (4) може да бъде изведена 
връзката между коефициентите mq  и  oq : 

k
q

q m
o =                                         (5) 

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

m

o
mo q

q
pp .=   ,                          (6) 

където op    е твърдостта на почвата от образеца, 2/ cmN ; 

 mp  - твърдост на почвата от модела, 2/ cmN . 
 

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

1−= k
p
p

m

o                                    (7) 

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

22110 .. xbxbby ++=  ,                     (8) 
където y  е изследваният параметър; 

 10 , bb  и 2b  - опитни коефициенти на модела; 

 1x  и 2x  - управляеми фактори на модела, съответно 
                      ъгъл на разрохкване (α) и дълбочината на работа 
                      на работния орган. 
 

Използването на модела (8) дава възможност на база от 
експериментални резултати лесно да се определи коефициента 
k , а от него и твърдостта на почвата след обработването й от 
представения тип работни органи на машината за внасяне на 
ВАМ. Същият регресионен модел е предложен, като подходящ 
за определяне на теглителното съпротивление на 
дълбокоразрохквач [3]. 

Количеството на положените във всеки от образуваните 
почвени канали ВАМ е функция от сечението на канала и 
плътността на внасяния материал. Конструкцията на 
стреловидната лапа не позволява цялото сечение на канала да 
бъде заето с материал, така че за сечение на канала трябва да се 
използва само заетата с материал част от него. Площта на тази 
част може да бъде определена със следната формула: 

( ) ψεε tgtgttgthpS .... 2++= ,             (9) 

където thp ,, и ε  са конструктивни параметри на 
                   стреловидната лапа (табл.1); 
            ψ  - ъгълът на естествения наклон за конкретния вид 
                   материал. 
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С цел повишаване степента на унифициране на машината 
се използват еднакви стреловидни лапи за всички работни 
органи. Следователно количеството материал, което ще полага 
всяка от тях се определя от плътността на материала и ъгъла 
ψ  и трябва да съответства на определена норма. 
Необходимото количество от даден ВАМ, което трябва да се 
внесе в почвата се определя основно от неговата 
водоакумулираща способност, което е задача на друго наше 
изследване [10].    

  
Заключение  
Обосноваването на параметрите на работен орган за 

внасяне на ВАМ е извършено относно два аспекта: степен на 
разрохкване на почвата и внасяне на необходимото количество 
материали на определена дълбочина в почвата. Приетите 
стойности на разгледаните конструктивни параметри, както и 
цялостната компановка на машината се очаква да доведат до 
висока степен на разрохкване на почвата, която да е 
съпроводена с намалено теглително съпротивление. За тази цел 
представените зависимости и модели, следва да бъдат 
проверени експериментално. На експериментално изследване 
следва да се подложи и съответствието между внесеното от 
работните органи количество ВАМ и необходимото от гледна 
точка на водозадържащата способност на почвата количество. 

Експерименталното потвърждаване на представената 
формула (7) в значителна степен би улеснила методиката при 
определяне твърдостта на почви с различна порьозност. Тази 
формула обаче не отчита влиянието на течната фаза в почвата 
върху промяната на твърдостта. За това тя е подходяща в 
случаи, когато почвените проби имат близка абсолютна 
влажност.  
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