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Резюме: Представени са резултати от теоретично изследване на разпръскването на минерални торове с центробежен 

работен орган. Обосновава се физичен модел на процеса, който се описва математически.  Определя се неравномерността на 
разпръскване по работна ширина. Теоретичните стойности са потвърдени с лабораторно-полски опит. 
 Abstract: There are results the theoretical investigation of centrifugal dissipate the mineral fertilizers. It is made a mathematical 
model the centrifugal working devise. The unsteady of dissipate is defined at working  width. The theoretical conclusion are confirm  with 
experimental results. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Внасянето на минерални торове и мелиоранти в 

съвременните земеделски машини става с центробежни 
работни органи, Scheufle,1991. Центробежните разпръскващи 
работни органи, от създаването си от първата половина на 
миналото столетие и до сега продължават да се 
усъвършенстват, Scheufle, Rainer, GOST 28714-90, Pat. № 
55538 Ukraina, Vasilenko,1960. Неравномерността на 
разпръскването на тора по захвата на машините се оценява 
по коефициента на вариация на масата на тора. Тази маса се 
определя чрез отделни кутийки с размер 0,5 ×  0,5 m, 
поставени по общата ширина на захвата, перпендикулярно 
на движението на машината. 

Показателите за качеството на разпръскване на тора 
зависят от физико-механическите свойства, условията на  
работа, типа на работните органи. Влиянието на тези 
фактори се оценява изключително експериментално. Това е 
трудоемко и отнема много време. Затова представлява 
интерес създаването на теоретичен метод за определяне на  
неравномерността на разпръскване на тора, което е и целта 
на представения материал. 

 
МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Моделирането на внасянето на твърди минерални 

торове с разпръскващи органи може да стане по следния 
начин. 

В зоната на общата ширина на захват (фиг. 1), се 
разглежда дъгата ∪АВ, съответстваща на работния ъгъл ψр 
Тази дъга се разделя на 12 равни части с лъчите на векторите 
на абсолютните скорости на разпръскваните торови частици 
от работния орган.  

 
Фиг. 1. Модел на разпръскването на минерален тор: 
1 – ред от кутийки за събиране на тор, 2– работен орган, 3 

– лопатка, 
4 – захранваща зона, 5 – клетка.  

Fig.1. Model the dissipate of mineral fertilizer: 1 – box of the 
fertilizer, 2 – centrifugal unit, 3 – blade, 4 – supply area,5 – 

cells. 
 

Предполага се, частиците минерален тор в 
границите на тази дъга имат еднаква абсолютна скорост и 
ъгъл на движение спрямо хоризонта. 

От средата на дъгата ∪АВ през разстояние 0,5 m 
се прекарват дъги на концентрични окръжности. Най-
малката е с радиус nl , а най-голямата – maxnL .  
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Лъчите и дъгите на това «ветрило» ограничават 
клетки 5 - 1,...,к кjS S . Условно, те се движат по 

направление на движение на агрегата над реда кутийки 1 със 
скорост aυ . 

Всеки участък 5, с дължина dy , се намира над 

съответстващата кутийка 1 определено време bnt : 

n
bn

а

l
t

υ
= ,                                                   (1) (1) 

Масата тор, който се разпръсква върху половината 
работна ширина на машината yq  е: 

0,5 nпy bnbq h tγυ= ,                               (2) 

където bn е ширината на кутийките 1, h е височината на 
запълване на кутийките, а γ е плътността на минералния тор. (2) 

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Разпределението на тора в границите на ∪АВ, 

определено по експериментален път за комбиниран тор, е 
показано на фиг. 2. 

 
 Фиг. 2. Функция на плътността на разпределение 

на азот-фосфорен-калиев тор в границите на дъгата 
( )pop δ , в зависимост от ъгъла на ускоряване рβ  и 

 ъгъла αл на лопатките.  
      Fig.2. Function the density of dissipate the nitro-
phosphorus-potassium fertilizer at the arc ( )pop δ , in 

dependence at arc рβ  and arc αл of blades.  

Разпределението на масата уq  върху дванадесетте 

участъка на ∪  АВ се осъществява според получените 

експериментални изследвания. Масата тор 
1к

q ,...,
кj

q , 

която през времето bnt  преминава през всяка клетка на 
«ветрилото» е необходимо да се определи според характера 
на разсейване. 

Законът на разпределение на тора може да се 
запише като регресионно уравнение от вида, Adamchuk , 
2008, 2010:  

2 3 4

0 1 2 3 4 ,i i i i
i

n n n nA A A A Aδ ∂ =                   (3) 

където ,0 1 2 3 4, , ,A A A A A са коефициенти на 

регресионното уравнение; ni – номер на i-тата клетка за 
събиране на тора. 

Допуска се, че законът на разпределение на тора по 
направление на разпръскване не зависи от дозата, като е 
еднакъв за кутийките 1 и съответстващите им от полето по 
площ, разположение и форма. 

Стойностите на регресионните коефициенти на 
уравнението (3) за основни видове тор за изследвания 
разпръскващ орган са дадени в Таблица 1. 

Върху елементарната площ на i-тата кутийка 

кіS∆  постъпва елементарна маса тор кіq∆ . Предполага 

се, че за всяка кутийка е валидно отношението: 
: :кі кі кі кіq S q S= ∆ ∆ . 

При вземането на проби тор по стандартната 
методика, кутийките 1 се разглеждат като съставени от 
елементарни участъци с ширина dx . Проекциите на тези 
елементарни участъци се намират в границите на 
координатите на съответните кутийки 1: 

( )1 niн ix n l= − ,                                         (4) 

niк ix n l= ,                                                   (5) 

където iнx , iкx  са съответно координати на начало и край 

на i-тата кутийка 1 по оста ОХ; ni – номер на i-тата кутийка 
по направление на разсейване на тора. 
Сравнението на резултатите от лабораторно-полските 
изследвания и резултатите от физическото моделиране на  
процеса на разпръскване на тора показва, че те се съгласуват 
удовлетворително (Фиг. 3). Разликата между тях не 
превишава 8-9%. 
 
 

Таблица 1. Стойности на регресионните коефициенти за различни видове минерален тор. 
Table 1. The value of the regression coefficients at different mineral fertilizer. 

 
Минерален тор 
Mineral fertilizer 

Стойности на коефициентите на регресия.  
The value of the regression coefficients 

А0 А1 А2 А3 А4 
Амониева селитра.Ammonium nitrate 0,2400965 1,4715960 0,9688723 1,0016088 0,9999617 

Суперфосфат 
гранулиран.Superphosphate  

0,4218391 1,1738055 0,9920847 1,000274 0,9999964 

Калиева сол. Potassium chloride 2,6462138 1,8973953 0,9118595 1,0037792 0,9999505 
Aзот-фосфор-калиев. Nitrogenium  0,4218391 1,1738055 0,9920847 1,0002724 0,9999964 
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 Фиг. 3. Зависимост на  неравномерността на 
разпръскване на комбиниран гранулиран тор от работната 
ширина: 1 – физическото моделиране, 2– лабораторно-
полското изследване на работен орган.  

Fig.3. Dependence the unsteady of dissipate the nitro-
phosphorus-potassium fertilizer at working breadth: 1, 2 – 
respectively at physical model and laboratorial experiment of 
working unit. 

 
 Съгласно фиг 3, общата работна ширина на 
машината при разпръскване на гранулиран тор достига 50 m. 
Неравномерността на разпръскване при 48 m значително 
превишава допустимото агротехническо изискване като за 
комбиниран гранулиран тор достига 50%. Намалението може 
да се постигне при по-малка ширина на захвата. 
  
 ИЗВОДИ 
             Физическото моделиране на процеса показва, че 
разпръскването на комбиниран гранулиран тор  с 
неравномерност до 20% може да се осигури при захват до 36 m, 
а с  неравномерност до 14% – при захват почти 33 m. За 
осигуряване разпръскване на гранулирани торове с 
неравномерност до 20% работната ширина трябва да е 1,4 пъти 
по-малка от общата работна ширина.  

Използването на предложения теоретичен модел 
позволява, без да се правят лабораторно-полски експерименти, 
да се анализира влиянието на конструктивни параметри на 
центробежно-разпръскващи работни органи за минерални 
торове и мелиоранти. 
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