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ЕНЕРГИЕН АНАЛИЗ НА ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ 

ХРИСТО ХРИСТОВ 1, ДОНКА СТОЕВА 2, ЛЮБОМИР ПАНЧЕВ 3 

УХТ - кат. „Машини и апарати за ХВП“ 1, 2, 3 
h_geo@mail.bg 1, bodurova@gmail.com 2 

Резюме: Определени са отделните топлопритоци и процентното им отношение 
при хладилни камери с различно предназначение. Направени са препоръки за 
подобряване на енергийната ефективност. 

Ключови думи: енергийни загуби, топлинни баланси, хладилни инсталации 

ENERGY ANALYSIS OF COLD CHAMBERS 

HRISTO HRISTOV 1, DONKA STOEVA 2, LUIBOMIR PANCHEV 3 

UFT department “Machinery and equipment for food and beverage industry” 1, 2, 3 
h_geo@mail.bg 1, bodurova@gmail.com 2 

Abstract: Work defined heat flows and their percentage terms for refrigeration chambers 
with different functions. Recommendations are made to improve energy efficiency. 

Key words: energy loss, heat balances, refrigeration installations 

1. Въведение 
В предприятията от хранителната 

промишленост хладилните инсталации (ХИ) на 
хладилните камери се явяват основни 
консуматори на електроенергия, като в 
зависимост от технологията на производство 
може да достигне до 60÷85%.[2] От друга страна 
консумацията на енергия от хладилните 
инсталации на хладилни камери е сравнително 
постоянна за разлика от хладилните 
технологични съоръжения(ХТС), поради 
поддържане на стабилни температурни режими. 

Енергийната ефективност на ХИ на 
хладилни камери и ХТС се определя от: 

• Избор на хладилен агент. 

• Избор на хладилен цикъл. 
Термодинамичен анализ. 

• Избор на работни параметри. 

• Избор на топлинна изолация.  

• Топлинни баланси. 

• Избор на хладилно оборудване. 

• Утилизация на отпадна топлина. 

• Експлоатация.  

 

В настоящия момент избора на хладилен 
агент се определя от екологичните изисквания. 
[5]. Енергийната ефективност на хладилната 
машина (хладилния цикъл) зависят от работните 
параметри и от района на  инсталиране. В 

различните райони са различни климатични 
условия и цената на ресурсите. При енергиен 
анализ на хладилни камери 15% от 
потреблението на електричество е от помпи, 
електродвигатели, вентилатори, транспортьори 
и осветителни системи, 5% е за хигиенизиране и 
почистване, а останалите 80 % се използват за 
охлаждане, замразяване. [1]  

При проведени изчисления е установено, 
че  повишаване на  дебелината на изолацията с 
25mm води до понижение на разхода на енергия 
от 1÷6%. Според [4] при съхранение в замразено 
състояние повишаване на дебелината на панела 
от 127 до 204 mm понижава на разхода на 
енергия с 35%, а до 245mm с 45%. 
Повишаванета на дебелината на изолацията 
води до понижение на енергийните разходи, но 
при различните режими и продукти този 
процент е различен. 

 При съхранение на плодовете и 
зеленчуците в охладено състояние имаме 
допълнителен разход на енергия от 
топлопритоците на дишане и вентилация. 
Избора на хладилно оборудване трябва да се 
свързва с минималното и максимално топлинно 
натоварване на хладилната камера. 
Утилизацията на отпадната топлина се постига, 
чрез използване на прегретите пари на хла-
дилния агент след нагнетяване  от компресора за 
загряване на вода (БГВ) или монтаж на 
рекуператор при камерите с вентилация. 
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Правилната експлоатация води до пред-
варително определения разход на енергия.[6] 

2. Цели и задачи 
2.1. Да се определят топлопритоците в 

хладилни камери с различно предназначение 
при обем– V = 1000 m3 . 

2.2. Да се определят топлопритоците в ХТС 
с капацитет– G = 1t/h.  

3. Топлинни баланси 
Сумарните топлопритоци в хладилните 

камери и хладилни технологични съоръжения се 
определят по следната формула:  

Q0 = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5, W 

където:  
Q1 – топлоприток през ограждащите 

конструкции,  
Q2 – топлоприток от хладилна обработка на 

продукта, 
Q3 – експлоатационни топлопритоци, 
Q4 – топлопритоци от вентилация на 

хладилни камери за плодове и зеленчуци, 
Q5 - топлопритоци от “дишане” на плодове 

и зеленчуци. 
 

При изчисленията са приети: 
 

� за хладилни камери температурна 
разлика на постъпващите продукти (за камери с 
общо предназначение – ∆t = 5K; за плодове - ∆t 
= 20K);за ХТС (tн = 350

С) - ∆t = 50K; външна 
температура 300

С;отнасително натоварване с 
продукт 350kg/m3; 
Топлопритоците Q1 за камери неогрявани от 
слънцето се изчисляват по формулата:  

Q1 = uдF3t W 

където: uд – коефициент на топлопреминаване 
на съответната конструкция, W/(m2K) ; 
F – площ на съответната ограждаща 
конструкция, m2; 
3t – температурна разлика: за външни стени -
3tвн = tвн – tкам  
 

При използване на панели най- често се 
приема плътност на топлинния поток от 
10÷13W/m2, който при съответната 
температурна разлика определя коефициента на 
топлопреминаване. 

 
Топлопритоците Q2 при неопаковани 

продукти се изчисляват по формулата:  
 

а) в камери за съхранение - Q2,пр=0,0116G.3h,W  

където:G – дневно постъпление, kg/24h ;  
3h – разлика между началната (при 

температура на постъпване) и крайната енталпия  
(при температура на съхранение) на продукта , 
kJ/kg. 

 
б) в съоръжения за хладилна технологична 
обработка (охлаждане и замразяване): 

Q2,пр = (1000G. 3h)/(3,6.τц) , kW 

където: G – капацитет на хладилното 
технологично съоръжение, kg ; 

3h – разлика между началната  и крайната 
енталпия на продукта, kJ/kg. 

τц – продължителност на цикъла на 
хладилна обработка, h. 

Топлопритоците Q3 се изчисляват по 
формулата:  

Q3 = Qх + Qосв + Qдв+ Qинф, W 

където: Qх – топлоприток от хора; 
Qх = 300 n – в камери за охладени продукти  
Qх = 350 n – в камери за замразени продукти 
n – брой на хора, работещи в хладилната камера.  
Qосв – топлоприток от осветление;  

Qосв= A.F, W 

където: А= 2 W/m2- специфична топлина от 
осветление за хладилни камери; 
F – площ на камера, m2. 
Qдв – топлоприток от електродвигатели; 

Qдв= 1000 Nдв , W 

Qинф – топлоприток от инфилтрация при 
отваряне на вратите на камерата. 

Qинф= qF.F, W 

където: qF – плътност на топлинния поток при 
отваряне на вратата, (Приети 10W/ m2); 

Топлопритоците от вентилация и от 
“дишане” се изчисляват само за хладилни 
камери, в които се съхраняват плодове и 
зеленчуци в охладено състояние по формулата: 

Q4 = nVρ(hвн – hкам)/ 24.3,6 , W 

където: V – обем на хладилната камера, m3; n = 
(3÷4) – кратност на въздухообмена за 24h; 
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ρ - плътност на въздуха; 

hвн, hкам –енталпия на външния въздух и в 
хл.камера, kJ/kg. 

Q5 = q’Gдн + q”(G – Gдн), W  

Специфичната топлина от дишане 
q’W/kg се отчита при средна температура на 

постъпване, а q” при температура на 
съхранение. 

4. Резултати и обсъждане 
Изчислените топлинни баланси са 

представени в таблица 1. 
 
 
 

Таблица 1.  Топлинни баланси 

№ Камера, ХТС Q1, кW Q2, kW Q3, kW Q4, kW Q5, kW ΣQ 
І. Камери – 00

С       
Общо преднозначение 6 3 5,5(1) - - 14,5 

% от ΣQ  41 21 38    
1. 

ΣQmin 6 - 1   7 
За плодове 6 16 7 (2) 3 4 (2) 36 

% от ΣQ  16,7 44,4 19,4 8,3 11,2  
2. 

ΣQmin 6 - 2 3 2 13 
Камери –  -200

С 6,5 3 7 (2) - - 16,5 
% от ΣQ  39,4 18,2 42,4    

ІІ. 

ΣQmin 6,5 - 2 - - 8,5 
ХТС (замразяване) 4 80 12 - - 96 ІІІ. 

% от ΣQ 4,2 83,3 12,5    
   

Анализ на данните от таблица 1: 
 
Камери – 00

С (общо предназначение): 
основните топлопритоци при зареждане са 
топлопритоците от ограждащите конструкции 
Q1=41% и от експлоатация Q3=38%. При 
запечатана камера (Q2=0) - Q1 е повече от 85%, а 
Q3 е само от работата на електродвигателите на 
въздухоохладителя. Топлинната мощност 
варира от 14,5 до 7kW (фиг.1). 

 

38%21%

41%

 Q
1
- топлоприток през ограждащите конструкции

 Q
2
- топлоприток от хладилна обработка на продукта

 Q
3
- експлоатационни топлопритоци

 

Фиг. 1.  Разпределение на топлопритоците за 
камери 0о

С с общо предназначение 

Камери – 00
С (за плодове): основният 

топлоприток при зареждане е от хладилна 
обработка Q2=44%. Топлопритоците от 

вентилация и дишане Q4+Q5 са 19,5%. 
Топлопритока от вентилация е постоянен и 
понижаването му е възможно чрез използване на 
рукуператор. При запечатана камера (Q2=0) - от 
ограждащите конструкции Q1=46,1%, от 
вентилация и дишане Q4+Q5=38,5%, Q3 е само от 
работата на електродвигателите на 
въздухоохладителя 15,4 %. Топлинната мощност 
варира от 36 до 13kW. (фиг. 2) 

 
Камери за съхранение в замразено 

състояние -20оС (общо предназначение): 
основните топлопритоци при зареждане са 
топлопритоците от ограждащите конструкции 
Q1 и от експлоатация Q3 – средно по 40%. При 
запечатана камера - Q1 – повече от 75%. 
Топлинната мощност варира от 16,5 до 8,5kW. 
(фиг. 3) 
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 Q
3
- експлоатационни топлопритоци

 Q
4
-топлопритоци от вентилация 

 Q
5
- топлопритоци от "дишане"

11,2%

8,3%

19,4%

44,4%

16,7%

 Q
1
-топлоприток през ограждащите конструкции

 Q
2
-топлоприток през ограждащите конструкции

 

 

Фиг. 2.  Разпределение на топлопритоците за 
камери 0о

С за плодове 

 Q
1
- топлоприток през ограждащите конструкции

 Q
2
- топлоприток от хладилна обработка на продукта

 Q
3
- експлоатационни топлопритоци

42,4%
18,2%

39,4%  

Фиг. 3.  Разпределение на топлопритоците за 
камери /-20о С/ за плодове 

 
ХТС (замразяване): основният 

топлоприток е Q2 - повече от 80% и Q3 – от 
вентилаторите 12,5%. (фиг.4) 

 
 

 Q1- топлоприток през ограждащите конструкции

 Q2- топлоприток от хладилна обработка на продукта

 Q3- експлоатационни топлопритоци

12.5%

83.3%

4.2%
 

Фиг. 4.  Процентно разпределение на ХТС за 
замраряване  

5. Изводи: 
1. В камерите за съхранение основно 

внимание трябва да се обръща на топлинната 
изолация. 

2. В камерите за съхранение на плодове 
основния топлоприток е от топлинната 
обработка на продукта. С цел повишаване на 
енергийната ефективност възниква въпроса с 
предварителното охлаждане на продукта (в 
специализирани хладилници това може да 
доведе до значителни енергийни и капитални 
разходи). 

3. В камерите за съхранение 
съотношението на максималните (при 
зареждане) и минималните (при съхранения) 
топлинни натоварвания е приблизително 2: 1. 
Това трябва да се има предвид при избора на 
оборудване. 

4. В ХТС основното натоварване е от 
топлинната обработка на продукта. Възниква 
въпросът с определяне на оптималната 
продължителност на процесите. 
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МАТЕРИАЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В МАШИНИТЕ И 
АПАРАТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ  

ДЕЛЯН ГОСПОДИНОВ1, ВИЛХЕЛМ ХАДЖИЙСКИ2, ГЕОРГИ МИХАЛЕВ, ДИМИТЪР 
АВДЖИЙСКИ 

Университет по хранителни технологии - Пловдив  
dgosp@abv.bg 1, hawi@abv.bg 2 

Резюме: Представена е номенклатурата на металните и неметални материали, 
използвани в хранителното машиностроене. Разгледана е нормативната база на 
изискванията към тези материали в аспекта на хигиенния дизайн на машините и 
съораженията в хранителната индустрия..  

Ключови думи: материали за контакт с храни, хигиенен дизайн 

MATERIALS USED IN THE MACHINES AND 
APPARATUS FOR PRODUCTION OF FOOD 

PRODUCTS 

DELYAN GOSPODINOV1, VILHELM HADZHIISKI 2, GEORGI MIHALEV, DIMITAR AVDJIISKI 

University for food technologies – Plovdiv  
dgosp@abv.bg 1, hawi@abv.bg 2  

Abstract: Regulatory documents for metallic and non-metallic materials used in the food 
machinery industry is presented. The corresponding documents regarding the requirements 
on these materials in the aspect of hygienic design of the machines and the equipment in 
food processing industry are reviewed.  

Key words: food contact materials, hygienic design 

1. Въведение 
За да се осигури безопасност за здравето 

на населението, консумираните хранителни 
продукти трябва да отговарят на определени 
изисквания по отношение на максимално 
допустимо съдържание на нежелани и вредни 
примеси, като алергени, определени химични 
вещества, следи от тежки метали и др. В тази 
връзка възниква необходимостта от спазване на 
определени правила по отношение на 
конструирането, изработването и поддържането 
на оборудването използвано за обработване или 
производство на хранителни продукти, така че 
то да може да се почиства и хигиенизира. 
Работните повърхности трябва да издържат на 
ежедневния досег с агресивни хранителни 
продукти, инициращи корозионни процеси, 
както и химическите агенти използвани за 
почистване и дезинфекция. 

Работните повърхности в машините и 
апаратите за хранителновкусовата 

промишленост могат да се разделят на две 
основни групи: повърхности контактуващи с 
хранителни продукти и повърхности, които не 
контактуват с хранителни продукти. 

Материалите за контакт с храните са 
тези, които са в непосредствени контакт при 
производство, преработка, съхранение, 
подготовка и сервиране на храните, преди 
евентуалното им консумация. Тези материали се 
означават като: Food Contact Materials (FCMs). 
Тези материали могат да прехвърлят съставките 
си на храната при нейната нормална или 
предвидима употреба. Контакта на тези 
материали с храните може да бъде пряк или 
непряк. Типичните случаи се свеждат основно 
до: 

• машини за обработка на храна, 
• опаковъчни материали, 
• контейнери за транспортиране на храна, 
• прибори и съдове за хранене. 
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 Налице са строги изисквания по 
отношение на материалите използвани за 
изработване на детайли, чиито работни 
повърхности са в директен контакт с 
хранителните продукти. Тези изисквания се 
обуславят от необходимостта, посредством 
хигиенния дизайн да се предотврати 
замърсяване на обработваните продукти [1, 2, 3]. 

Материалите за изработване на зоните за 
контакт с храните трябва да отговарят на 
следните изисквания: 

• да не се очаква превръщането им (пряко 
или косвено)  в компонент на храната, 
или по друг начин да повлияят на 
характеристиките на храната (вкл. 
предаване на цвят, вкус, мирис), 

• да са признати като безопасни или са 
получавали разрешение за тяхното 
използване по предназначение, 

• регламентирани са като непреки 
хранителните добавки съгласно 
разпоредбите на US Code of Federal 
Regulations, Title -21 Parts 174 through 
189 (21 CFR 174-189) [4], 

• освободени са от регулация в качеството 
на хранителни добавки в съответствие с 
разпоредбите на 21 CFR 170.39 
(Threshold of regulation for substances 
used in food contact articles/граници за 
регулиране на веществата използвани в 
контакт с храни). 
Тези материали трябва да бъдат 

достатъчно инертни, така че техните съставки 
(ингредиенти) да не влияят неблагоприятно на 
здравето на потребителите, или да повлияят на 
качеството на храната. За да се гарантира 
безопасността и да се улесни свободното 
движение на стоки, правото на ЕС предвижда 
задължителни правила, на които стопанските 
субекти трябва да отговарят. 

Правилата на ЕС относно материали за 
контакт с храни могат да бъдат от общ характер, 
т.е. важат за всички FCMs или се отнасят само 
за определени материали. Правото на ЕС може 
да бъде допълнено с националното 
законодателство на държавите-членки, ако не 
съществуват специфични правила на ЕС. 

Безопасността на FCM се оценява от 
Европейския орган за безопасност на храните 
(European Food Safety Authority EFSA) [5]. 
Становища относно вещества, които да бъдат 
използвани като материали за контакт с храни 
могат да се  намерят интернет страницата на 
EFSA. 

Безопасността на контакт с храни се 
тества от стопанските субекти, които ги пускат 
на пазара, и от компетентните органи на 

държавите-членки посредством официален 
контрол. Научни знания и техническа 
компетентност на методи на изпитване се 
поддържа от Европейската референтна 
лаборатория за контакт с храни (EURL-FCM). 
Насоки и други ресурси, имащи отношение с 
тестването на материали за контакт с храни са 
представени на техният сайт. 

2. Метали и метални материали 
Металите и металните сплави са най-

разпространените конструкционни материали в 
хранителновкусовата промишленост. Използват 
се за изработване на голямо разнообразие от 
машини и апарати, като в някои случай върху 
повърностите на металите могат да се нанасят 
покрития за предпазване от корозия, както и 
предотвратяване на миграция на метални йони в 
хранителните продукти. 

Сплавите използвани за изработване на 
детайли, чиито работни повърхности 
контактуват с хранителни продукти не трябва да 
съдържат тежки метали като олово, живак, 
кадмии, шествалентен хром и др. 
Корозоустойчивите легирани стомани са най-
използваните метални сплави в 
хранителновкусовата промишленост [6]. 
Тяхната популярност се дължи на някои от 
основните им предимства като висока 
устойчивост на корозия, висока якост, висока 
твърдост, висока коравина и др. В химичния 
състав на тези стомани освен желязо и въглерод 
присъстват и елементи като хром, никел, 
молибден, манган, магнезии, титан, мед, азот и 
др. 

Корозоустойчивост на една стомана се 
постига чрез легирането и с хром, чието 
съдържание трябва да бъде над 12%. Следва да 
се отбележи, че една стомана се счита за 
легирана с хром когато неговото съдържание е 
над 0,3%. Основния механизъм на 
коросоузстойчивост на тези стомани е свързан с 
образуване на повърхностен защитен слой от 
Cr2O3. С течение на времето химичния състав на 
този слой може да претърпи промени под 
въздействие на периодичното третиране с 
почистващи и дезинфекциращи химични агенти. 
Това може да доведе до промяна в 
корозоустойчивостта на стоманата, като 
въпросния защитен слой, който нормално е 
неутрален, би могъл да стане активен като 
взаимодейства с хранителните продукти. Това 
изисква периодично да се подържа неговия 
неутралитет като повърхностите се третират с 
азотна киселина или други агенти със силно 
оксидиращо действие. 
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В природата хромът се среща в две 
форми – тривалентен обикновен хром (Cr (III)) и 
шествалентен хром (Cr (VI)). В хранителните 
продукти хромът би могъл да мигрира като Cr 
(III), като тази миграция се среща при 
хранителни продукти с нива на pH под 5, но тя е 
относително ниска. Формиране на Cr (VI) не 
настъпва при контакт с хранителни продукти. 

Желязото в състава на неръждаемите 
стомани трябва да е с допустимото ниво на 
миграция в хранителните продукти до 40 
милиграма на килограм хранителен продукт. 

Сплавите от системата Fe-C-Cr са 
устойчиви на корозия във въздушна среда, вода 
(в това число и солена морска вода), както и в 
среди със средно и ниско pH. Тези стомани в 
твърдо състояние са най-често еднофазни – 
феритни. Те са във феромагнитно състояние 
(още са наричани магнитни стомани). След 
закаляване от температура ~1100° С тяхната 
структура става мартензитна, а твърдостта им 
достига 50 HRC. 

Магнитните неръждаеми стомани от 
феритен клас са: 1.4002, 1.4006, 1.4016 1.4512 и 
др. Тези стомани имат ограничено приложение в 
хранителновкусовата промишленост. Тяхно 
предимство пред стоманите от аустенитен клас е 
тяхната заваропригодност, която се дължи на 
по-добрата им топлинна устойчивост. 
Мартензитните стомани също имат ограничено 
приложение в ХВП. Те се използват при 
необходимост от висока твърдост и 
износоустойчивост, поради което от тях се 
изработват ножове, формовъчни инструменти, 
кофи, лагерни елементи и др. 

Легираните стомани, които съдържат 
никел – системата Fe-C-Cr-Ni са от аустенитен 
клас. Те са парамагнитни (наричани още 
немагнитни) и имат широко приложение в 
хранителновкусовата промишленост. 
Еднофазната аустенитна структура се постига 
след закаляване от температура около 1100° С, 
което ги прави метастабилни при стайна 
температура. При нагряване на тези стомани 
започва отделяне на карбидна фаза, която в 
последствие се явява предпоставка за протичане 
на междукристална корозия. Съдържанието на 
хром при тези стомани е обикновенно около 
18%, а за никела то е около 8%. Стоманите от 
този клас имат висока устойчивост спрямо 
корозия в агресивни киселинни среди. Към 
някои от тези стомани (немагнитни неръждаеми 
стомани от аустенитен клас) се добавя и 
молибден, който придава и устойчивост спрямо 
сулфатни среди. Допълнителното легиране и с 
титан подобрява тяхната заваряемост. 

Миграцията на никелови йони от 
корозоустойчивите стомани в хранителните 
продукти е относително слаба – под 0,1 
милиграма на килограм хранителен продукт. 

Стоманите 1.4301, 1.4303, 1.4401 и 
1.4436 са най-широко използваните немагнитни 
неръждаемите стомани от аустенитен клас, 
поради голямата им устойчивост в агресивни 
среди с висока киселинност. 

Няма единна нормативна уредба, която 
да регламентира процентното съдържание на 
елементите в корозоустойчивите стомани. В 
някои държави като Франция е определено 
максимално съдържание на някои елементи, 
като молибден, титан и алуминий. В други 
страни има изискване стоманите да преминават 
тестове за корозоустойчивост в дистилирана 
вода, зехтин, разтвор на етанол и оцетна 
киселина във вода при специфични условия. 

Други метални материали, които се 
използват по-широко в ХВП са алуминия и 
медта. 

Медта намира приложение основно в 
производството на пиво и пивни напитки, 
спиртни напитки, захарни изделия и сладкарски 
изделия и др. Медта се използва по-често в 
технически чисто състояние. При контакт с 
продукти съдържащи компоненти с повишена 
киселинност, медта може да отдели химични 
съединения. 

Алуминият и алуминиевите сплави се 
използват в случаите, когато е необходимо да 
бъдат изработени детайли с по-малко тегло. 
Корозоустойчивостта на този метал обаче е 
ниска. При контакт с въздуха алуминия формира 
тънак защитен слой от Al2O3, като той може да 
бъде разтворен от някои химикали. 
Алуминиевият оксид е ограничено разтворим 
при неутрални нива на pH, но при стойности под 
4,5 и над 8,5 тази разтворимост силно нараства – 
т.е. алуминият може да мигрира от повърности, 
които не са защитени с покритие. 

При интензивна експлоатация може да 
се получи и питингово износване, както и поява 
на пукнатини, като някои дезинфектанти и 
почистващи препарати могат да ускорят тези 
процеси. При повечето случаи, когато се налага 
директен контакт на алуминий или алуминиева 
сплав с хранителни продукти алуминиевите 
повърхности се покриват с тънък полимерен 
слой – най-често от политетрафлуоретилен или 
тефлон. 

Хранителните продукти които могат да 
„приемат” са киселинни продукти като домати и 
доматено пюре, зеле и някои плодове, но високи 
нива на миграция се наблюдават и при продукти 
с повишено съдържание на сол. 
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3. Неметални материали за кантакт с 
хранителни продукти 

3.1. Полимерни материали 
Използваните полимерни материали 

трябва да отговарят на следните изисквания: 
1)Директива 2002/72 / ЕО на Съвета от 6 

август 2002 г. (Commission Directive 2002/72/EC 
of 6 August 2002) [7] относно пластмасови 
материали и изделия/предмети, предназначени 
за контакт с храни. Тази директива включва 
следните по-важни приложения /анекси 
(annexes): 

• Annex І-допълнителни разпоредби, 
приложими при проверка на спазването 
на границите на миграция, 

• Annex ІІ- списък на мономери и други 
изходни вещества, които се използват в 

• производството на пластмасови 
материали и изделия, 

• Annex ІІІ-непълен списък на добавките, 
които могат да се използват при 
производството на пластмасови 
материали и изделия, 

• Annex IV-продукти, получени чрез 
бактериална ферментация, 

• Annex V-спецификации, 
• Annex VI-бележки относно колона 

"Ограничения и / или спецификации". 
2)Code of Federal Regulations, Title 21, (21 

CFR) Part 170-199 [4] (FDA, Food for Human 
Consumption) [8]. Включва някои от следните 
по-важни части: 

• част 170(part 170) –хранителни добавки, 
• част 172-добавки, разрешени за директно 

допълнение в храна за консумация от 
хората, 

• част 176-индиректни хранителни 
добавки: хартия и картон, компоненти, 

• част 177- индиректни хранителни 
добавки: полимери, 

• част 182-вещества общопризнати като 
безопасни, 

• част 189-вещества, забранени от 
употреба, в храна за консумация от 
хората, 

• част 190-диетични хранителни добавки. 
Изискванията са свързани със 

съвместимост с храни и съставки (химическа 
устойчивост към масла, мазнини, консерванти), 
химическа устойчивост (към почистващи и 
дезинфекциращи средства). 

Температурна устойчивост при употреба 
(максимална и минимална работна температура) 
устойчивост на въздействие на пара /CIP 
(Cleaning In Place) / SIP (Sterilization In Place). 

Съпротивление срещу напукване, 
образувано под действие на напрежение. 

Хидрофобност  (повърхностна 
активност), възможност за почистване, гладкост, 
натрупване на остатъчни вещества, 
адсорбционни и десорбционни свойства. 

Полимери, често използвани в 
хигиенния дизайн са посочени в Таблица 1. 

Таблица 1.  Полимерни материали с 
допустим контакт с хранителни 

продукти 

означение наименование 
POM Acetal (Homo- и Co-Polymer) 

Флуорополимери 
ETFE Етилен-тетрафлуоретилен 

съполимер 
PFA Перфлуороалкокси смоли 
PTFE, модифи-
циран PTFE 

Политетрафлуороетилен 

PVDF Поливинилиденфлуорид 
FEP Флуорирани етиленпро-

пиленови съполимери 
PC Поликарбонат 
PEEK Полиетеретеркетон 
PESU полиетер сулфон 
HDPE Полиетилен с висока 

плътност 
PPSU Полифенилен сулфон 
PP Полипропилен 
PSU Полисулфон 
PVC Поливинилхлорид (непласти-

фициран) 
 
Типовете еластомери, които могат да 

бъдат използвани в хранително-вкусовата 
промишленост за уплътнения са представени в 
Таблица 2. 

Таблица 2.  Еластомерни 
материали с допустим контакт с 

хранителна среда 

означе-
ние 

наименование работна 
температура 

EPDM Етилен-пропиленова-
диен-мономер 

-400С до 
+1500С 

FKM 
(ASTM 
D1418), 
FPM  
(ISO/DIN 
1629) 

Фторкаучук 
(флуореластомер) 

-400С до 
+2250С 

HNBR Хидрогениран бутил-
нитрилен каучук 

-300С до 
+1600С 

NR Естествен каучук  
NBR Бутил-нитрилен -200С до 
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каучук +1000С 
VMQ Силиконов каучук -500С до 

+2000С 
FFKM  Перфтореластомер 

(перфлуороеластомер) 
( за О-пръстени) 

-300С до 
+3250С 
 

В законодателство на ЕС относно 
специфични материали, използвани за контакт с 
хранителни продукти, като допълнение към 
общото законодателство, определени FCMs - 
керамични материали, филм от регенерирана 
целулоза, пластмаси (включително рециклирана 
пластмаса), както и активни и интелигентни 
материали - са предмет на специфични мерки на 
ЕС. Има и специални правила за някои изходни 
вещества, използвани за производството на 
FCMs. 

Най-пълната специфична мярка на ЕС е 
Регламент (ЕС) № 10/2011 на пластмасови 
материали и предмети. В него се определят 
правила относно състава на пластмасови FCMs, 
и установява съюз Списък на веществата, които 
са разрешени за употреба в производството на 
пластмасови FCMs. Регламентът определя също 
ограничения върху използването на тези 
вещества и установява правила за определяне на 
съответствието на пластмасовите материали и 
предмети. 

Важен механизъм за осигуряване на 
безопасността на пластмасови материали, е 
използването на границите на миграция. Тези 
граници определят максималния размер на 
вещества, които могат да мигрират към храната. 
За веществата, включени в списъка на Съюза на 
регламента определя "специфичните граници на 
миграция" (ГСМ). Те са създадени от EFSA въз 
основа на данни за токсичност на всяка 
конкретна субстанция. За да се гарантира 
цялостното качество на пластмасата, общата 
миграция в храна за всички вещества, заедно не 
може да надвишава общия лимит на  миграция  
(OML) на 60 mg/kg храна, или 10 mg/dm2 от 
контакт материал. 

Ръководство за  за избор на пластмасови 
материали за контакт с хранителна среда: 

• Насоки на ЕС  на Регламент (ЕС) № 
10/2011, 

• Общите изисквания на Регламент (ЕС) 
10/2011 на Комисията относно 
материалите и предметите от пластмаса 
за контакт с храни 

• Насоки на ЕС  за информация по 
веригата на доставки на пластмаси  

• Прилагането на Регламент (ЕС) 10/2011 
на пластмасови материали за контакт с 
храни на Комисията по отношение на 

декларацията за съответствие Изменения 
на Регламент (ЕС) № 10/2011. 

• Регламент на ЕС 2015/174 - пластмасови 
материали и предмети, предназначени за 
контакт с храни, за изменение на 
Регламент (ЕС) № 10/2011. 

• Регламент на ЕС 202/2014 - пластмасови 
материали и предмети, предназначени за 
контакт с храни, за изменение на 
Регламент (ЕС) № 10/2011. 

• Регламент на ЕС 1183/2012 - 
пластмасови материали и предмети, 
предназначени за контакт с храни, за 
изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011. 

• Поправка 1183/2012 Регламент на ЕС - 
материали пластмасови и предмети, 
предназначени за контакт с храни, за 
изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011. 

• Регламент на ЕС 1282/2011 - 
пластмасови материали и предмети, 
предназначени за контакт с храни, за 
изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011. 

• Регламент на ЕС 321/2011 - 
ограничаване на Бисфенол А се използва 
в пластмасови шишета за хранене на 
кърмачета. 

3.2. Активните и интелигентните 
материали 
Активните и интелигентните материали 

удължават срока на годност, чрез 
освобождаване или поглъщане на вещества, към 
или от храната или околната среда. 

• Регламент (ЕС) № 450/2009 предвижда 
създаването на списък на съюза на 
разрешените вещества за производството 
на активни и интелигентни материали, 
което включва и: 

• Насоки на ЕС относно активните и 
интелигентните материали, 
предназначени да влизат в контакт с 
храни - в подкрепа на прилагането на 
Регламент (ЕО) № 450/2009 от 29 май 
2009, 

• Регистър на вещества с валидно 
заявление за издаване на разрешение  
(Регламент (ЕС) № 450/2009 - активни и 
интелигентни материали и предмети). 

3.3. Рециклирана пластмаса 
В регламент (ЕС) № 10/2011 са посочени 

критерии за състава на нови пластмасови 
материали. Въпреки това, след като са били 
използвани тези материали, те не отговарят вече 
на регламента за пластмаса, тъй като те може да 
са били замърсени с други вещества. Ето защо, 
съществува отделен регламент, за да се 
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контролира процесите на рециклиране: 
Регламент (ЕО) № 282/2008 на рециклирани 
пластмасови материали и предмети, 
предназначени за контакт с храни. 

 

3.4. Керамика 
Директива 84/500 / ЕС - керамични 

предмети, предназначени да влизат в контакт с 
храни. 

3.5. Регенерирана целулоза 
Директива 2007/42 / ЕС - материали и 

предмети, изработени от филм от регенерирана 
целулоза, предназначени да влизат в контакт с 
храни 

4. Заключение 
1.Разгледани са основните метални и 

неметални материали използвани в 
хранителната промишленост. 

2.Посочена е съвременната нормативна 
база за материали отговарящи на изискванията 
за контакт с хранителна среда. 

3.Представени са полимерни и 
еластомерни материали съгласно Директива 
2002/72/ЕС и US CFR на FDA. 
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СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ 
ЗА СЛУЧАЕН КОНТАКТ С ХРАНИ  
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Резюме: Представени и анализирани са изискванията и класификацията на 
смазочни вещества с допустим случаен контакт с хранителна среда. Разгледани са 
основните нормативни изисквания при прилагане на смазващите вещества при 
хигиенното конструиране в хранителното машиностроене. Посочени са препоръки 
при приложение на такъв тип смазващи вещества в машиностроителната 
практика.  

Ключови думи: смазващи вещества за контакт с хранителна среда, хигиенен 
дизайн 

LUBRICANTS FOR INCIDENTAL FOOD 
CONTACT 
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University of Food Technologies 1, 2, 3 
stefan_dishliev@abv.bg1 hawi@abv.bg 2 stvstefanov@yahoo.com 3 

Abstract: In the current paper are presented and analyzed the requirements and 
classification of lubricants with allowable incidental contact with food. The basic legal 
requirements in application of lubricants in hygienic design in food engineering are shown. 
Recommendations are listed in application of such lubricants in engineering practice. 

Key words: food grade lubricants, hygienic design 

 

1. Въведение 
Едно от основните изисквания в 

хранително-вкусовата промишленост е 
безопасността на храните. Продуктите не трябва 
да съдържат примеси и вредни вещества. 
Следователно оборудването, което се използва 
за производството на продуктите трябва да бъде 
безопасно. За ефективната работа на 
оборудването се изисква използване на масла и 
греси, които трябва да отговаря на определени 
изисквания. 

2. Изложение 
Производителите на храни са длъжни да 

обръщат внимание на това, че лубрикантите, 
които използват, са в съответствие с всички 
норми на законодателството, трябва да имат 
физиологична съвместимост, да бъдат 
неутрални на вкус и мирис, трябва да намаляват 
триенето и износването, да отвеждат топлината 
и да имат уплътняващи свойства. 

Правилното използване на хранителен 
клас лубриканти е ключова част от спазване на 
стандартните изисквания. Хранителният клас 
смазочни материали, греси, масла и 
хидравлични течности са от съществено 
значение за предотвратяването на потенциални 
опасности в критичните точки на хранително-
вкусовата промишленост. Тези специално 
разработени машини смазочни продукти при 
експлоатация съдействат за запазване на 
качеството и годността на хранителни продукти 
и напитки. 

Избирането на регистрирани смазочни 
материали по NSF (national sanitation foundation) 
за хранителни цели в хранително-вкусовата 
промишленост и производственото им  
приложение помага за насърчаване на грижите 
за здравето на потребителите и тяхната храна. 
Следователно са необходими интензивно 
обучение и ориентация в процедурите за 
осигуряване на безопасност на храните, 
съобразени с изискванията GFSI (Global Food 
Safety Initiative) [1]. 
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Това е от решаващо значение за сектора 
на хранителните услуги, за да се използва само 
NSF-сертифицирани и регистрирани за 
хранителни цели смазочни материали за 
гарантирано качество и безопасността на 
хранителните продукти, при тяхното 
производство и опаковане. 

Производственото оборудване трябва да 
бъде проектирано така, че смазочните вещества 
(лубрикантите) да не влизат в контакт с 
хранителните продуктите. Там, където може да 
възникне случаен контакт, смазочните 
материали трябва да отговарят на програмата за 
регистрация на NSF за нехранителни 
съединения. Тази регистрация отменя 
одобрението на продуктите и регистрацията на 
програмата за USDA, която се основава на 
изпълнението на регулаторните изисквания, 
включително FDA 21 CFR (Таблица 1) за 
подходящата употреба, съставките и 
етикетирането [2]. 

 
Таблица 1. Изисквания на FDA към 

смазочните вещества, които могат да 
контактуват с хранителни продукти 

FDA Описание 
21. CFR 178.3570 Смазващи масла с 

допустим случаен контакт 
с хранителни продукти. 
Компонентите трябва да 
съответстват на 
изискванията на 
категория Н1 

21. CFR 178.3620 Бели масла, използвани 
като базови масла, с 
които е допустим случаен 
контакт с хранителни 
продукти 

21. CFR 178.878 Бели масла, одобрени от 
фармацефтичната 
асоциация на САЩ (USP-
NF), използвани за 
смазващи вещества с 
непосредствен контакт с 
хранителни продукти 

21. CFR 178.882 Синтетични 
изопарафинови 
въглеводороди 

21. CFR 184 GRAS (Generally Recog-
nized As Safe) – общо 
признати като безопасни 

 
Допълнителни насоки за производството 

и използването на лубриканти е достъпно в 
EHEDG документ No.23  [3]. 

Тези документи определят кои 
компоненти са позволени в маслата и смазките, 

където има експозиция на смазани части, които 
са в контакт с храни или хранителни съставки. 

Смазващо вещество или грес се 
квалифицира като хранителен лубрикант по NSF 
H1, когато в случай на замърсяване, то 
присъства в не повече от 10 mg/kg от въпросната 
храна и не предизвиква никаква физиологична 
опасност или влияние върху вкуса и мириса на 
храната. 

Хранителният клас лубриканти са в 
експлоатация от началото на 1960-те години.  

Съгласно международния стандарт NSF 
са категоризирани следните кодове: H1, H2, 3Н, 
H3 и HT1 смазочни материали (Табилца 2). 

 
Табилца 2.  Регистрация на категории в 

система NSF 
Категория NSF Описание 

Н1 Смазващи вещества с 
допустим случаен контакт 
с хранителни продукти 

Н2 Смазващи вещества с 
недопустим случаен 
контакт с хранителни 
продукти 

Н3 Разтворими масла за 
защита от корозия 

НХ1 Компоненти, използвани в 
смазващи материали от 
категория Н1 

НХ2 Компоненти, използвани в 
смазващи материали от 
категория Н2 

НХ3 Компоненти, използвани в 
смазващи материали от 
категория Н3 

 
H1 - смазочни материали за случаен 

контакт с храни (т.н. смазочни материали за 
хранителни цели): Материали, разрешени за 
употреба като смазочни материали и 
антиоксиданти (или като антиадхезиви при 
уплътнения), където има възможност за случаен 
контакт с храни, трябва да бъдат формирани в 
съответствие с CFR, Title 21, Section 178.3570  
[4] и други раздели в него. Използваното 
количество трябва да е минимално необходимо 
да се постигне необходимият технически ефект 
върху оборудването. Когато продуктът се 
използва като антиоксидантен филм, той трябва 
да се отстрани чрез измиване или избърсване 
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преди пускането на оборудването в 
експлоатация. 

H2 - смазочни материали, които 
нямат контакт с храни: Тези продукти се 
използват за оборудване и части на машините в 
места, където няма възможност  лубрикантът 
или смазаната част да контактува с хранителни 
продукти. Съществува списък от специфични 
вещества, които могат да се използват като 
смазочни материали, при които няма 
възможност за контакт с храни. Повечето 
вещества, които обикновено се използват за 
целите на промишлеността са приемливи. 
Веществата, които са категорично неприемливи 
за такава употреба, са изброени сред веществата 
в част 5.1 на NSF. 

3Н - антиадхезивни средства: Тези 
продукти се използват за грилове, форми за 
печене, ножове,  дъски за рязане или други 
твърди повърхности за контакт с месо и птици, 
за да се предотврати полепване на храна по 
време на обработката. Това са продукти, 
съдържащи хранителни масла, като например 
царевично масло, памучно масло и соево масло. 
Минерално масло, отговарящо на 21 CFR, 
Section 172.878  и други GRAS вещества [5] 
могат да бъдат приемливи, след преглед в NSF. 
В допълнение, могат да се използват 
пеногасители, съвместими с 21 CFR, раздел 
173,340 (а) (1) и (а) (2). 

H3 - разтворими масла: Тези продукти 
се използват за предотвратяване на корозия по 
куки, колички и друго подобно оборудване. 
Обработеното с тези масла оборудване, което е в 
контакт с хранителни продукти, трябва да се 
почиства посредством измиване или избърсване 
преди пускането му повторно в експлоатация. 
Продуктите могат да бъдат съставени от някой 
от посочените по-долу: 

• Хранителни масла (царевица масло, 
памучно масло, соево масло), съобразени с 21 
CFR, Section 172.860, 

• Минерално масло при спазване на 21 
CFR, Section 172.878, 

• GRAS вещества, отговарящи на 21 
CFR, Parts 182 (multipurpose only) или 184. 

HT1 – топлоносители (топлопреносни 
течности) за случаен контакт с храни: Тези 
течни продукти се използват като 
топлоносители в първични и вторични 
отоплителни и охладителни системи в 
съоръжения за преработка на храни. 
Разрешените за употреба като топлопреносни 
течности, където има възможност за случаен 
контакт с храни, трябва да бъдат формирани в 
съответствие с CFR, Title 21, Section 178.3570 и 
други раздели цитирани в него. Съставките 

могат да са в съответствие с CFR, Title 21, Part 
172. Използваното количество трябва да е 
минимално необходимото, за достигане на 
изискуемите технически резултати от 
обработеното по този начин оборудване. 

NSF H1 (смазващите вещества за 
хранителни цели) играят ключова роля в 
програмите за анализ на опасностите и контрол 
на критичните точки (НАССР).  

От тази гледна точка NSF H1 смазочни 
материали не се считат за такива с химически 
свойства, които да създават потенциални 
опасности. 

NSF списък за HX-1 добавки: 
Регистрацията на лубрикант е опростена, когато 
се използват NSF-изброените добавки (Табилца 
3). Новите или променени формулировки трябва 
да бъдат регистрирани. 

Базови течности за хранителен клас 
лубриканти: 

Бяло масло (White oil) - Представляват 
чисти нефтени-парафинови въглеводороди без 
примеси на ароматни съединения и смоли. Те са 
химически и биологично по-инертни от другите 
нефтени масла, но са по-малко устойчиви на 
окисление и имат по-лоши смазващи свойства от 
другите нефтени масла. В хранителната 
промишленост се използват белите масла (28-36 
cSt при 500С) от групата на медицинските бели 
масла (16-24 cSt при 500С). 

Притежават следните характеристики: 
-токсичността не е напълно оценена, 
-качество, силно зависещо от изходния 
суров петрол, 

-добра разтворимост към добавките, 
-ограничена област на приложение, 
-ограничено приложение при ниски 
температури, 

-вискозитетен клас ISO VG 15 и ISO VG 
68, 

-евтини. 
Полиалфаолефини (Polyalphaolefins): 

Полиалфаолефините са специално разработени 
химикали, които са формирани от алфа олефини 
(ненаситени въглеводороди).  

Нискомолекулните полиалфаолефини се 
използват като синтетични смазващи вещества, 
работещи в широк температурен диапазон и 
имат следните характеристики: 

-добри показатели, 
-висок вискозитетен индекс, 
-добри показатели при ниско и високо 
температурно приложение (Табилца 5), 

-широк диапазон на вискозния клас, 
-скъпи. 
Полиалфаолефините имат следните 

предимства в сравнение с минералните масла: 
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   -по-голяма устойчивост на окисляване, 
   -отличен нискотемпературен 

вискозитет, 
   -изключително висок вискозен индекс, 
   -чистота на нефтохимическите 

суровини. 
 

Таблица 3. FDA одобрени добавки 
(примерни) 

Наименование Максимално 
допустима 

концентрация 

Антиоксидантите 

течен алкилир ди-фениламин 
(аминен антиоксидант) 

0,5 % 

 

различни фенолни 
антиоксиданти (с високо 

молекулно тегло) 

0,5 % всяка 

 

фенолни антиоксиданти        
(с високо молекулно тегло)    

с тиоетерна група 

0,5 % 

 

течен ди-алфа-токоферол 
(витамин Е) 

няма 
ограничение 

(GRAS 
cleared) 

смеси от фенолни и аминни 
антиоксиданти 

0,5 – 0,7 % 

Инхибитори на корозията / метални 
деактиватори 

течни имидазолинови 
производни 

0,5 % 

течен N-олеил саркозин 0,5 % 

динатриев себакат (за греси) 2,0 % 

течни толилтриазол 
производни 

0,1 % 

Добавки за високо налягане / добавки против 
износване 

течен амин фосфат 0,5 % 

различни трифенил 
фосфоротионати 

0,5 % всяка 

течен ди-N-октил фосфит 0,5 % 

 
 

Таблица 4. Пластични смазки (греси) 
хранителен клас 

Добавка Тип Концен-
трация 

Концен-
трация 

Алкилиран
и DPA 

AO 0,50 0,50 

Фенолни 
AO с 

Тиоетер 

AO 0,40 0,20 

Фенолни 
AO 

AO 0,40 0,20 

Толилтриаз
ол 

производни 

MD 0,10 0,10 

Амин 
фосфат 

AW 0,20 0,20 

Течен TPPT AW  0,50 

Твърд 
TPPT 

AW 0,50  

N-Олеилов 
саркозин 

CI 0,50 0,20 

Имидазоли
нови 

производни 

CI 0,50 0,20 

Сгъстители сгъс-
тител 

2-20% 2-20% 

Естер бяло 
масло 

баланси-
рано 

 

PAO или 
бяло масло 

бяло 
масло 

 баланси-
рано 

 
TPPT - triphenyl phosphorothionate (трифенил 
фосфоротионат), 
АО - Antioxidant (антиоксидант),   
MD - Metal deactivators (дезактиватори на 
метал), 
AW - Аntiwear (добавки против износване) , 
CI - Corrosion or rust inhibiting (корозионни ин-
хибитори), 
ADPA - Alkyl Diphenylamine (Алкил 
Дифениламин). 
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Табилца 5. Добавки за 
нискотемпературно приложение 

Добавка тип концентрация 

ADPA и фенолни 
AO 

AO 0,3-0,5 

Толилтриазол 
производни 

MD 0,050 

Амин фосфат AW 0,100 

N-Олеилов 
саркозин 

CI 0,050 

PAO или бяло 
масло 

базово 
масло 

базово масло 

 
3. Заключение 

- Представени са основните видове 
смазки за контакт с хранителни продукти и 
добавки за тях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Посочената нормативна база позволява 
за избор на смазващи вещества в 
хранителновкусовата промишленост, които да 
отговарят на изисквания на хигиенния дизайн и 
НАССР. 

- Разгледани са основните изисквания на 
FDA по отношение на смазващи вещества с 
възможен случаен контакт с хранителни 
продукти и регистрацията им съгласно NSF. 
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ХИГИЕНЕН ДИЗАЙН НА ОПАКОВЪЧНИ МАШИНИ ЗА 
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ 
СТЕФАН СТЕФАНОВ1, НАДЯ АРАБАДЖИЕВА2, МАРГАРИТА 

ДИМИТРОВА
3 

Университет по хранителни технологии,  Пловдив 
stvstefanov@yahoo.com1 arabadzhieva31@gmail.com2 mag1tyyy93@abv.bg3 

Резюме: Представени и анализирани са изискванията при проектиране на 
опаковъчни машини за хранителни продукти. Празгледани са общите изисквания 
към хигиенния към хигиенния дизайн на машини и апарати в хранителната 
индустрия. Посочени са препоръки при конструиране на опаковъчни машини за 
храни и напитки.  

 Ключови думи: хигиенен дизайн, технологично оборудване, опаковки, опаковъчни 
машини, препоръки. 

HYGIEN DESIGN OF PACKAGING MACHINES FOR FOOD AND 
DRINKS 

STEFAN STEFANOV, NADYA ARABADZHIEVA, MARGARITA DIMITROVA  

University of Food Technologies, Plovdiv  
stvstefanov@yahoo.com1 arabadzhieva31@gmail.com2 mag1tyyy93@abv.bg3 

Abstract: Requirements on designing of packaging machines for food products are 
presented general requirements on hygienic design of the machines and apparatus in food 
processing industry are reviewed. Recommendations for designing packaging machines for 
food and drink processing machines are pointed.  

Key words: hygienic design, process equipment, packaging, packaging machines, 
recommendations. 

1. Въведение 
Изискванията за хигиенен дизайн към 

опаковъчните машини, използвани в 
хранително-вкусовата промишленост са от 
съществено значение за безопасността на 
хранителните продукти по време на тяхното 
производство [1]. 

При контакт с елементи на машината, в 
хранителните продукти могат да попаднат 
вещества, които впоследствие биха 
въздействали неблагоприятно  върху качеството 
на храните и да се отразят негативно на здравето 
на потребителите [2]. Това замърсяване може да 
бъде от различен характер: микробиологичен, 
химически и физически [1]. Съществуват  
редица международни и европейски документи,  
които на основата на предварителни и  
задълбочени проучвания дават препоръчителни, 
а в някои случаи и задължителни  норми. 
Изпълнението на такива изисквания гарантира 
постигането на качествен от гледна точка  на 
хигиената дизайн на технологичното 
оборудване. В Европа съществува Европейска 
група по хигиенен дизайн - EHEDG (European 
Hygienic Engineering & Design Group), в която 
членуват вече над 1600  фирми, научни 

институти и други организации, чиято  цел е 
създаване на препоръчителни и задължителни 
норми в помощ на проектанти на ново 
оборудване в областта на хранителната 
промишленост [1]. Необходимо е бързо и лесно 
почистване на технологичното оборудване за 
премахване на замърсявания от  различен 
характер и предотвратяване на развитието на 
микроорганизми от всякакъв вид. 

Целта на настоящата работа е да се 
обобщят и дефинират санитарно - хигиенни 
изисквания, отнасящи се до конструкциите на 
опаковъчните машини за хранителни продукти. 

2. Изложение  
Хигиенните изисквания относно 

оборудването за производство на хранителни 
продукти са за лесна поддръжка, за да се 
гарантира, че ще работи както се очаква и няма 
да има микробиологични замърсявания. Поради 
това оборудването трябва да бъде лесно за 
почистване и да защитава продуктите от 
замърсяване и да няма възможност за 
проникване и развитие на микроорганизми. 

� Непреки контактни повърхнини в зоната 
на контакт с хранителните продукти 
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могат да бъдат считани за контактни 
повърхнини;  

� Оборудването трябва да се мотнира, така 
че да не доведе до замърсяване на 
компонентите, суровините и продуктите; 

� Да бъдат разделени на контактни 
повърхнини с продукта и неконтактни за 
предотвратяване на кръстосано 
замърсяване по време на 
производствените операции. Непреките 
контактни повърхнини трябва да са 
проектирани така, че все едно имат 
контакт с продукта; 

� Повърхностите контактуващи спродукта 
трябва да са изработени така, че да се 
предотврати натрупване на остатъци от 
продукта по време на технологичните 
операции; 

� Разделяне между зоните на 
контактуващи с продукта и 
неконтактуващи трябва да се определи 
от анализа на риска;  

� Всички части на оборудването трябва да 
бъдат монтирани на разстояние 
минимум 1м от стени, тавани и съседно 
оборудване, за да бъдат достъпни за 
транспортните системи за влагане на 
добавки и опаковъчен материал и за 
лесен достъп на обслужващия персонал 
(за проверка, почистване и дезинфекция, 
поддръжка и за аварийни случаи). 
 

 
Фиг.1 Сертифициране по EHEDG (European 

Hygienic Engineering & Design Group) 
 
Контактни повърхнини и покрития: 

повърхнините на машинните части, които влизат 
в пряк контакт с продукта, трябва да бъдат 
изработени от нетоксични материали, а 
покритията да бъдат непроницаеми. 
Контактните повърхнини на оборудването 
трябва да могат да се почистват, да бъдат гладки 
и да нямат пукнатини, да са устойчиви на 
микробни образувания и да могат лесно да се 
почистват и дезинфекцират. За грапавост на 

повърхнините съществуват специални 
приложения на EEHEG (фиг. 1). 

Оборудването използвано за пълнене и 
дозиране на продукта е необходимо да се 
почиства на място (използване на CIP системи) 
и да се обеззаразява. Не трябва да има „мърстви 
зони“ и пукнатини, в които да се задържа 
продукт. Необходимо е уплътненията, които се 
използват да са устойчиви на термичните 
разширения между материалите на 
конструкцията, тъй като това може да доведе до 
микробиологично замърсяване. 

Особено внимание трябва да се обърне 
на статичните и динамичните уплътнения, тъй 
като температурните промени, които съпътстват 
технологичния процес, могат да доведат до 
микробиологични проблеми, породени от 
разликите в термичните разширения между 
материалите на конструкцията. 

Прекоръки за хигиенен дизайн на 
опаковъчни машини за хранителни продукти  

Рискът от замърсяване на продукта със 
съответните микроорганизми се увеличава с 
концентрацията им в околната среда в 
производственото помещение. Също така рискът 
от замърсяване зависи от продължителността на 
контакт между продукта и вътрешните 
повърхности на опаковката, които са изложени 
на въздействието на външната среда. 

За контролиране риска от замърсяване с 
м.о., могат да се предприемат редица мерки: 

� На първо място зоните около 
опаковъчната машината и продукта 
трябва да се поддържат чисти и 
подредени.  

� На второ място, продължителността на 
излагане на продукта на околната среда и 
вътрешната страна на опаковъчните 
материали може да бъде намалена до 
минимум относно изискванията за 
пълнене и затваряне на продукта в 
опаковката. 

� На трето място, чистотата на въздуха над 
откритите повърхности и продутка 
трябва да бъде контролиран. 
 
Използвания опаковъчен материал 

трябва да отговаря на микробиологичните 
изисквания. Производителите на хранителни 
продукти трябва да съгласуват изискванията, 
които имат за опаковъчния материал с 
доставчика на опаковките. 

В някои случаи е необходимо 
количеството на м.о. в опаковъчния материал да 
бъде намалено преди употреба. Това може да се 
постигне с помощта на водороден прекис, 
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топлина, UV лъчи или други лъчения 
самостоятелно или в комбинация с други 
методи. 

Доставчиците на опаковъчен материал 
трябва да предоставят инструкции за съхранение 
и употреба. 

Опаковъчните машини трябва да бъдат 
разположени така, че да има възможност за 
лесно почистване и свободен достъп около тях. 
Също така не трябва да се позиционират над 
канализацията, ако по този начин ще бъде 
ограничен достъпът за проверка и почистване на 
канализацията. Оборудването трябва да бъде 
закрепено стабилно за пода. 

Изискванията при асептично опаковане 
на хранителни продукти са: 

• Всички повърхнини, които са в 
пряк контакт с продукта, да са устойчиви на 
почистващите агенти и температурите, при 
които се използват;  

• Повърхнините да бъдат с грапа-
вост Ra≤0,8. 

Съхранение и транспорт на опаковъчни 
материали 

• Всички опаковъчни материали 
трябва да бъдат опаковани вторично, за да бъдат 
съхранявани и транспортирани; 

• за премахване на праха (чрез 
йонизиран въздух или филтри); 

• Необходимо е повърхностите в 
контакт с продукта се докосват само от чисти 
)дезинфекцирани) и по възможност защитени 
ръце; 

• Осигуряване на сухи зони, където 
се съхранява опаковъчния. 

Транспортьори. Транспортьорите 
трябва да бъдат конструирани така, че да се 
предотврати задържане на замърсявания и да се 
позволи лесен достъп за проверка и почистване 
включително долната страна на лентата и 
валовете.  

Когато смазочните материали се 
използват за транспортните повърхности, те 
трябва да бъдат със състав, който е допустим за 
контакт с хранителен продукт. Системите за 
смазване трябва да бъдат правилно монтирани и 
обслужвани.  

Корпус. Стените на опаковъчната 
машина трябва да са гладки, здрави, устойчиви, 
лесни за измиване и със светъл цвят. Всяко 
съединение трябва да е непропускливо. 
Стенните панели трябва да бъдат уплътнени в 
техните съединения, като се използват 
водонепропускливи уплътнители. Те трябва да 
са устойчиви на развитие на микроорганизми 
както и на почистващите материали и 

използваните методи. Наблюдателните отвори 
трябва да се избягват ако е възможно; в 
противен случай те трябва да бъдат неотваряеми 
и изработени от полимерен материал. 

Вентилация и климатизация. В 
зависимост от качеството на въздуха и други 
местни условия, може да е необходима 
допълнителна вентилация. В случай че 
качеството на продукта зависи от качеството на 
въздуха, който не е достатъчно добър, 
опаковъчните операции могат да бъдат 
разположени в чисто помещение. Друга 
възможност е доставеният въздух да бъде 
филтриран. Препоръчва се въздуха, излизащ от 
климатичната система да има относителна 
влажност под 55%, за да се ограничи растежа на 
микроорганизмите и по специално на плесените, 
доколкото е възможно. Климатичните елементи 
трябва да бъдат проектирани, така че да 
позволяват лесен достъп за проверка и 
почистване и по възможност да се съхраняват 
извън зоната на процеса.  

Основното при опаковъчните машини 
относно хигиенния дизайн се състои от средства 
за транспортиране на опаковъчни материали, 
системата за пълнене и дозиране и механизма за 
затваряне на опаковката. Тъй като 
потенциалните източници на микроорганизми, 
които могат да замърсят продукта по време на 
опаковане, хигиенно конструираните 
опаковъчни машини могат да бъдат оборудвани 
с редица допълнителни функции.  

� Система за пречистване на въздух, която 
може да се състои от компресор и модул 
с филтърна система (може да се използва 
за промиване на тунелните конструкции 
или за осигуряване на ламинарен 
въздушен поток над зоната на 
опаковъчната машина). 

� Обеззаразяване (дезинфекция) на 
опаковъчните машини. 
 

3. Заключение 
Всички компоненти в опаковъчните 

машини, които могат да влязат в контакт с 
продукта трябва да бъдат хигиенно 
конструирани и даващи възможност за 
подходящо почистване и обеззаразяване.  
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ПЛАСТИЧНА ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВИ МАТЕРИАЛИ В 
ОПАКОВЪЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

СТИЛЯН НИКОЛОВ, ВИЛХЕЛМ ХАДЖИЙСКИ, НАДЯ АРАБАДЖИЕВА, АНГЕЛ КЛИМЕНТОВ 

Университет по хранителни технологии, Пловдив 
hawi@abv.bg1, arabadzhieva31@gmail.com2, 

Резюме: Разгледани са аспектите на компютърното моделирани на пластично 
деформиране на листови материали с приложение в опаковъчната промишленост. 
Представена е работата на компютърни програми със собствени данни за определяне на 
геометрията на различно конфигурирани огънати профили. 

Ключови думи: листов материал, SolidWorks, опаковане на хранителни продукти 

PLASTIC PROCESSING OF SHEET MATERIAL IN THE 
PACKAGING INDUSTRY 

STILYAN NIKOLOV, WILHELM HADZHIISKI 1, NADYA ARABADZHIEVA 2, ANGEL KLIMENTOV 

University of Food Technologies, Plovdiv  
hawi@abv.bg1arabadzhieva31@gmail.com2 

Abstract: It is discussed the aspects of computer modeling of plastic deformation of sheet 
materials used in the packaging industry. It is presented the work of computer programs 
with  own data to determine the geometry of differently configured curved profiles. 

Key words: sheet metal, SolidWorks, food packaging  

 
1. Въведение 

Преоблазаващата част от процесите на 
обработка листов метериал в опаковъчната 
промишленост включват формообразуване на 
заготовката. 

Проектиране на изделия от листов материал 
характерни за изготвяне на опаковки. 

Съвременната тенденция за автоматизирано 
проектиране, посредством използване на 
компютърни инженерни продукти цели да подобри 
нивото на автоматизация на процеса на проектиране 
чрез използването на  научни знания и опит.  

Проектирането процесите на огъване с 
помощта на специализирани програми [1, 2, 3, 4, 5] 
се използва като средство за създаване на обемен 
геометрически  модел, разгъвката му на базата на 
свойствата на материала и характеристики на 
производствените процеси: механична обработка, 
рязане, щамповане (без дълбоко изтегляне). При 
създаване на модела се извършва автоматизирано 
изчисляване на деформациите при огъване, усукване, 
пресоване, пробиване на отвори, изравняване, 
подрязвания, образуване на вдлъбнатини, ребра и 
други елементи. С тази инженерни програми се 
конструират детайли, състоящи се от няколко 
свързани елементи, всеки от които се определя от 
специфичната геометрична характеристика на лист. 

Проектирането на  детайли от листов 
материал включват [1, 2]: 

• избор на листов материал от библиотека на 
материали, която съдържат механичните свойства на 
материалите. Системата използва тези механичните 
свойства на елементите при формиране на детайла, 

• избор на или заданието на формулите за 
изчисляване на дължината на средния слой, в 
зависимост от процеса на огъване и използваното 
оборудване, 

• определение на геометрични елементи, кото 
се вземат предвид характеристиките и ограниченията 
на деформация на материала, 

• автоматизирано определяне на разгъвката 
на детайла, 

• преобразуване на детайла в твърдотелен 
модел за проверка компановката в конструкцията на 
изделието. 

Структурата на детайлите от листов 
материал.  

Логическата структура на детайла има 
дървовидна структура, като на всеки клон  на дървото 
съответства на елемент, определен от конструктура. 
Коренът на дървото е фиксирана част на детайла 
(като базов елемент), по отношение на който се 
извършва разгъвката.  

Елементите са разпределени в три категории: 
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• елементи, които са присъединени по 
външния контур на останалите елементи. 
Присъединяването на елементите може да бъдат 
определени или по контурите, или зададена 
деформация (напр. огъване или усукване) и се 
получава в резултат на изчисление, 

• допълнителни елементи, които могат да 
бъдат разположени вътре или по периметъра на вече 
създадени елементи, 

• елементи създадени от потребителя - 
нестандартни елементи, за които се използва ресурса 
на програмното осигуряване или създадени от 
потребителя със собствена приложна програма. 

Изчисляване на дължината на разгъвката на 
детайла [5]. 

За да се изчисли разгънатата дължина на 
огъване (огънатат част на листа) се използва един от 
двата подхода: 

• интерактивен - използване на 
формулите, включени в компютърната програма, с 
възможни корекция на стойности на коефициенти, 

• софтуер – използване на  програма, която 
ще се извърши необходимите изчисления. 

Начини за изобразяване на детайлите [4].  
На всеки етап от проектирането, може да 

види детайли на сгънат или разгънат вид чрез 
контролиране на метода на представяне: 

• изобразяване на контура или листа 
позволява да се получи реална представа за детайлите 
от листов материа, или да се изиска опростен 
представяне на на елементите под формата на конури  
за лесна идентификация и обработка на елементи, 

• представянето в сгънат или разгънат вид е 
ясно представя  нагледно огънато състояние  
(реалистично изобразяване на детайлите в  режим на 
3D представяне) или в разгърнат вид; 

• подробно или опростено представяне, 
показващо пълно и реалистично представяне на 

детайла. Частичната детайлизация показва само 
разположението на елементи на детайлите. 

Текуща (актуална) огъната част. 
Първоначално се разработва текущата 

(актуалната) огъната част. 
При започване разработването на нова част 

са въдможни следните постановки: 
-ако се продължава по-рано създадена 

разработка от текущата сесия се извършва 
редактиране на детайла, 

- ако се продължава  разработването на 
детайл, създаден в предишна сесия и записан в базата 
данни, се изисква свалянето й от базата данни. 

Всеки един от тези модели прави детайла 
текущ, при което му се присвояват следните 
свойства:  

-наименование, 
- вид на материала, 
- дебелината на листовия материал. 
Определяне на материали.  
Листовите материали имат следните 

характеристики: 
• механични свойства, за да определят 

границите на деформация на елементите на 
детайлите; 

• стойности на дебелината на лист на 
материала; 

• минимален радиус на огъване, 
допустим за всяка дебелина на лист. 

Програмата SolidWorks предлага 
няколко възможности за работа с листов 
материал (Sheet metal). Основните типове 
листови детайли са следните: Base Flange, Miter 
Flange, Edge Flange, Tab  [4], които да 
представени в таблицата. 

 
 
 

символ наименование описание 

 
Base Flange базов компонент 

 
Edge Flange огъвка по ръб 

 
Miter Flange борд 

 
Последователност при реализиране на 
приложението Base Flange. 

1.Създаване на скица (фиг. 1) 
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Фиг. 1. Скица Фиг. 2. Тримерен модел 

 

2.Натиснете бутона  Base Flange.Появява се прозореца Base Flange. 
Задават се следните характеристики от този порзорец: 
 - направление 1 (Direction 1): 

 -дебелина на детайла- , 
 - параметри на листовия материал (по подразбиране): 

 -дебелина на листовия материал - , 

 -обратно направление - , 

 -радиус на закръгление - . 
На фиг. 2 е представен изобразяването на 

получения 3D модел на огънатия профил. 
Фиг.1 Тримерен модел на огънат профил 

с приложението Base Flange 

Използване на приложението  Edge 
Flange (Огъвка по ръб). 

Последователност за реализиране на 
приложението Edge Flange: 

1)Изчертаване на изходната скица 
а)Избира се Top Plane равнината 
б)от Sketch менюто се избира Center 

Rectangle   
в)изчертава се правоъгълник с размерите 

посочени на фигурата

 

 
Фиг. 3. Скица с размери на фиксираната част на огъвания профил 

 
Задава се  дебелина на листовия материал 1 

mm. 
Програмата SolidWorks съдържа размерни 

таблици (Sheet Metal Gauges) с включена 
информация за дебелина, възможни радиуси на 

огъване за определени видове материал и 
методи на огъване. Програмата предоставя 
възможност за създаване на потребителски 
таблици, за разширяване на възможностите за 
реализация. В хранителновкусовата промиш-
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леност и в частност опаковъчната промишленост за 
хранителни продукти използва материали с 
допустим котакт с хранителната среда, каквито са 
например неръждаемите стомани. С тази цел е 
реализирана процедура за въвеждане на собствена 
инженерна информация, коята да се използва при 
компютърна създаване на тримерни модели на 
огънати листови профили от неръждаема стомана. 

Процедура за въвеждане на нова 
инженерна информация за Bend Allowance в 
таблиците за огъване (Bend table). 

Използва се следната 
последователност: Insert>Sheet metal>Bend 
table>New, след което се появява прозореца 
Bend table (фиг.4). 

 
 

 
Фиг.4. Прозорец Bend table 

Където за тип (Type) избираме Bend 
Allowence, а на позицията File или чрез браузера 
(Browse…) се избира пътека (Path) и име на файла 
със собствено въведени данни BendTable1.xls. 
Натиска се ОК. 

Отвора се прозореца (фиг. 5), в който 
се въвеждат новите данни (за материал с 
дебелина 1 и 2 mm). В полето Material се 
въвежда името на материала, за който се 
отнасят данните StSteel (неръждаема 
стомана). 

 
Фиг. 5. Активно поле за въвеждане на данни тип Bend Allowance 

След въвеждане на данните се кликва 
извън полето на тази таблица (в чертожното 
поле на програмта SolidWorks). 

С командата Edge-Flange се въвежда 
огънатата част на профила (фиг. 6), като се 
задават  ръба от който ще се построи огънатата 

част на профила,  вътрешния радиус на огъване 
(1 mm), дебелината на материала(1 mm), ъгъла 
на огъване Angle (90 deg) и дължината на 
огънатата част от профила Flange Length (20 
mm).
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Фиг. 6. Основни елементи на огънатия профил 

Избира се разположението на огънатата 
част по отношение на фиксираната (в случая е 

избрана опцията Material Outside), посочено на 
фиг. 7. 

  

 

 

Фиг. 7. Опция: Material Outside Фиг. 8. Разгъвка на огънатия профил 
 

След окончателното оформяне на 
огънатия профил от   FeatureManager Design Tree 
се избира Sheet-Metal>Edit, отваря се прозореца 
et-Metal: 

От полето Bend Allowance>Bend table се 
избира ново създадения файл (BendTable1.xls) с 
данни за неръждаема стомана. 

По този начин програмата при 
изчисляване на разгъвката използва данните за 
Bend Allowance за неръждаема стомана (фиг. 8). 

Проверка може да се извърши с 
командата Unfold, коята позволява извеждането 
на Bend Allowance на изчертания профил (фиг. 
9). 

 

 
 

Фиг. 9. Извеждане на дължината на огънатия участък (Bend Allowance Length) 
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С помощта на командата Flatten и избор 
на конкретния ръб, може да се изведе общата 

дължина Length на изходния материал, 
подлежащ на огъване (фиг. 10).  

 

 
Фиг. 10. Извеждане на информацията разгъвката на профила 

 
 

Заключение 
1.Реализирано е разширяването на 

възможностите на CAD модел (реализиран с 
програмата SolidWorks) с инженерна 
информация 

2.Представен е процеса на пластично 
огъване при използване на CAD система 

3.Направените промени са тестване при 
разработване на 3D модел чрез използване на 
процедурата Edge Flange 

4.Представена е методологичната 
последователност за реализиране на CAD модел 
при огъване на листов материал 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА 
ЦЕНТРОБЕЖНИ ВЕНТИЛАТОРИ ЧРЕЗ МОДЕЛНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 

ПЛАМЕН РАЙНОВ 1, ДОНКА СТОЕВА 2, ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА 3, МИЛЧО АНГЕЛОВ 4 
УХТ кат. „Процеси и апарати“1, УХТ - кат. „Машини и апарати за ХВП“ 2, УХТ - 

студент 2, УХТ - кат. „Машини и апарати за ХВП“ 4,  
 

p_rainov@uft-plovdiv.bg 1,bodurova@gmail.com 2, msangelov@uft-plovdiv.bg 4,  

Резюме: Настоящата разработка има за цел да представи математически модел 
за определяне на работните параметри на центробежни вентилатори в условия на 
различни варианти на скорости и налягане, съгласно изискванията на потребителя. 
Като турбулентни модели са използвани к-є и k-omega модели за случай на двумерно 
течение. Разработеният метод може да се използва за изчисляване на подобни 
вентилатори за вентилационната, климатична и отоплителна система при 
задаване на различни параметри. Около всяка една лопатка е построена гъста 
изчислителна мрежа с цел отчитане измененията на скоростта и триенето по 
повърхността на лопатките. Създадена е в детайли и с примери методиката на 
работа с програмните продукти GAMBIT и FLUENT. Получените резултати 
съдържат информация относно аеродинамиката на въздушните потоци в 
центробежния вентилатор и взаимодействието с работното колело. Създадена е 
база от данни при промяна на параметрите. Получените резултати могат да се 
използват в практиката при проектиране на центробежни вентилатори. 

Ключови думи: аеродинамика, турбулентни модели, центробежни машини, 
работни лопатки 

DEFINING THE WORKING PARAMETERS OF 
CENTRIFUGAL FANS THROUGH MODELING 

PLAMEN RAINOV 1, DONKA STOEVA 2, LILIA DIMITROVA 3, MILCHO ANGELOV 4 

UFT department” Processes and apparatus” 1, UFT department “Machinery and 
equipment for food and beverage industry” 2, student 3, UFT department “Machinery and 

equipment for food and beverage industry” 4 

p_rainov@uft-plovdiv.bg1, bodurova@gmail.com 2, msangelov@uft-plovdiv.bg 4,  

Abstract:  The present work aims to present a mathematical model for defining the working 
parameters of centrifugal fans in condition of different variant of velocity and pressure, 

according to the consumer requirements к-� и k-omega models are used as turbulent 

models for the case of two dimensional flow. This method can be used for calculating of 
similar fans for ventilation, air and heating systems when inputting different parameters. A 
thick calculating mash has been done around every blade so that the alterations of velocity 
and friction on the blades surface can be read. A method with details and examples has 
been worked out with GAMBIT and FLUENT. The achieved results have information about 
the aerodynamics of the air flows in the centrifugal fan and the interaction with the 
impeller. A date base of the parameters alterations has been created. The achieved results 
can be used in practice when designing of centrifugal fans. 

Key words: aerodynamics, turbulent models, centrifugal machines, blades 

 

1. Въведение 
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Увеличаването на енергията на флуида 
при работните машини, използващи 
центробежния принцип на действие, става за 
сметка на силите, които действат върху всеки 
флуиден елемент при движението му в 
работното пространство на машината под 
действието на подходящо оформени лопатки, 
предаващи въртящия момент на вала на 
машината към флуида. Ако между два диска се 
наредят равномерно лопатки, които заедно с 
дисковете образуват въртящи се спрямо оста 
канали, се оформя т. нар. работно колело на 
машината [1, 2, 3]. Върху работното колело 
непрекъснато се подава въртящ момент, който 
чрез лопатките се трансформира в кинетична и 
потенциална енергия на флуида.  

2. Създаване на изчислителна мрежа 

 

Фиг. 1. Геометрия на изчислителна мрежа 

3. Резултати 
Решени са осем различни варианта на 

построеният геометричен модел в Gambit [4]. 
Разработени са три варианта на решение с 
различни обороти n1=2493min-1, n1=2207min-1, 
n1=2780min-1, при равни други условия като 
скорост на потока и модел на турбулентност.  

 

Фиг. 2. Разпределение на скоростния вектор 
при n1=2493 min-1 

Решени са още три примера с различно входно 
налягане 200 Ра, 400 Ра и 600 Ра при равни 
други условия – обороти и скорост на потока. 
Решени са и два примера с различени модели на 
турбулентност к-є и k-omega при равни други 
параметри като обороти и налягане на входа 

 

Фиг. 3. Разпределение на скоростния вектор 
при n1=2207 min-1 

 

Фиг. 4. Разпределение на скоростния вектор 
при n1=2780 min-1 

На фигурите (2, 3 и 4) е представена 
промяната на вектора на скоростта при 
различните обороти на центробежния 
вентилатор. Максималната скорост на завихряне 
на фиг. (3) и (4) е по – голяма от тази на фиг. (2) 
и скоростният профил е най-равномерен. Този 
извод може да се използва при избор на 
подходящи обороти на работа на машината [4, 
5]. 

3.1. Анализ на получените резултати за 
различни обороти на центробежен 
вентилатор 

На фиг. (5) се вижда изменението на 
статичното налягане на входа при различните 
обороти. Забелязва се, че при обороти 291 rad/s 
засмукването на входа ще е най-голямо, защото 
площта на подинтегралната характеристика под 
линията за атмосферното налягане там е най-
голяма . 
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Фиг.5. Изменение на статичното налягане на 

входа при различни работни обороти 
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Фиг.6. Изменение на турбулентна кинетична 
енергия (ТКЕ) на изхода при различни 

работни обороти 

На фиг. (6) се вижда изменението на 
турбулентна кинетична енергия на изхода при 
различни обороти. Забелязва се, че при ъглова 
скорост 231 rad/s ТКЕ е с най – висока стойност. 
[6, 7, 8, 9]. 
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Фиг.7. Изменение на скоростта на входа при 
различни работни обороти 

На фиг. (7) се вижда изменението на 
скоростта на изхода при различни работни 

обороти. Забелязва се, че при ъгловата скорост 
231 rad/s и 291 rad/s те съвпадат една с друга и 
са с по – голяма стойност на скоростта на входа 
от тази при 261 rad/s. 
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Фиг.8. Изменение на скоростта на изхода при 
различни работни обороти 

На фиг. (8) се вижда изменението на 
скоростта на входа при различни работни 
обороти, които започват с еднаква стойност 0 
m/s, но с течение на работния процес достигат 
до скорост около 40 m/s за вариантите с ъглови 
скорости 231 rad/s и 291 rad/s. Изходната 
скорост е по-ниска при варианта разработен с 
ъглови скорости 231 rad/s.  

3.2. Анализ на получените графични 
резултати при различно налягане на 
засмукване (входно) на центробежен 
вентилатор 

На фиг. (9) се вижда изменение на 
скоростта на изхода при налягане на засмукване: 
200 Ра, 400 Ра и 600 Ра, които започват с 
еднаква стойност 0. От графиката се вижда, че 
колкото по-малко е зададеното налягане на 
засмукване, толкова по – ниски са стойностите 
на изходната скорост. 
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Фиг.9. Изменение на скоростта на изхода при 
налягане: 200 Ра, 400 Ра и 600 Ра 
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Фиг.10. Изменение на турбулентна кинетична 
енергия (ТКЕ) на входа при налягане: 200 

Ра, 400 Ра и 600 Ра 

На фиг. (10) е представено изменението 
на турбулентна кинетична енергия на входа при 
трите начални налягания: 200 Ра, 400 Ра и 600 
Ра. От графиката се разбира, че колкото по – 
малко е налягането, то ТКЕ е по – ниска. 
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Фиг.11. Изменение на статично налягане на 
входа при налягане: 200 Ра, 400 Ра и 600 

Ра 

От фиг. (11) се вижда изменение на 
статично налягане на входа при варианти с 
входно налягане: 200 Ра, 400 Ра и 600 Ра. От 
графиката се разбира, че колкото по – малко е 
зададеното начално налягане на засмукване, то 
статичното налягане е с по - ниска стойност. 

3.3. Анализ на графичните решения за 
двата разгледани модела на турбулентност: k 
– epsilon и k – omega 

От фигурите (12) и (13) се вижда 
изменението на скоростта и турбулентна 
кинетична енергия на входа. На фиг. (14) е 
представено изменението на статично налягане 
на входа при модели на турбулентност k – 
epsilon и k – omega. 
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Фиг.12. Изменение на скоростта на входа при k 
– epsilon и k – omega 
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Фиг.13. Изменение на турбулентна кинетична 
енергия на входа при k – epsilon и k – 

omega 
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Фиг.14. Изменение на статично налягане на 
входа при k – epsilon и k – omega 
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Фиг.15. Изменение на скоростта на изхода 
при k – epsilon и k – omega 

Фиг. (15) представя изменението на 
скоростта на изхода при модели на 
турбулентност k – epsilon и k – omega. 
Скоростта на изхода за двата турбулентни 
модела започва с еднаква стойност 0, но в 
течение на работния процес скоростта при k – 
omega модела нараства спрямо тази при k – 
epsilon турбулентния модел. 

4. Изводи 
4.1. От проведените изчисления с Fluent и 

последващия анализ на получените резултати на 
всички разработени варианта (общо 8 
разработени различни варианти на решения) 
може да се направи извод, че най-добра работа 
на вентилатора ще се наблюдава при следните 
начални параметри: ъглова скорост = 261 rad/s, 
входно налягане (на засмукване) = 200 Ра, и 
модел на турбулентност k – epsilon.  

4.2. Изградена е методология в среда на 
GAMBIT и FLUENT за моделиране и анализ и 
са извършени изследвания на параметрите на 
центробежен вентилатор при 8 варианти на 
различни решения 

4.3. Формирана е фина дискретизационна 
мрежа за граничен слой около лопатките на 
центробежния вентилатор, което позволява да се 
визуализира профила на скоростта в самия 
граничен слой. Това е особено важно при 
изследването на случаите на откъсването му по 
профила на лопатката. 

4.4. Методологията може да се прилага при 
изследването на турбинни стъпала, със силна 
винтообразност. Може да се прави и оценка на 
ефективността на работата в отделните сечения 
в радиално направление.  

4.5. С моделирането на центробежен 
вентилатор се дава възможност за подобряване 
на аеродинамичното съвършенство на 
профилите на лопатките. 
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ВЛИЯНИЕ НА ЪГЪЛА НА АТАКА И СКОРОСТТА НА 
ОБТИЧАНЕ НА КРИЛО ВЪРХУ ПОДЕМНАТА СИЛА 

ПЛАМЕН РАЙНОВ 1, ЕМИЛИЯ КОРАБОВА 2, МИЛЧО АНГЕЛОВ 3, ДОНКА СТОЕВА 4 
УХТ кат. „Процеси и апарати“ 1, УХТ - студент 2, УХТ - кат. „Машини и апарати 

за ХВП“ 3, УХТ - кат. „Машини и апарати за ХВП“ 4,  
 

p_rainov@uft-plovdiv.bg 1, msangelov@uft-plovdiv.bg 3, bodurova@gmail.com 4 

Резюме: В работата е създаден математически модел на обтичане на крилен 
профил с цел изследване влиянието на ъгъла на атака и скоростта на обтичане 
върху големината на подемната сила. За целта е използвана системата от 
диференциални уравнения за описание течението на реални флуиди при 
съответните гранични условия. Решението на уравненията е извършено чрез 
използване на програмния продукт FLUENT, а за създаване на изчислителната 
област е използван програмния продукт GAMBIT. Извършено е изследване за 
независимост на решението от гъстотата на изчислителната мрежа. Получени са 
резултати относно изменението на статичното налягане при различни ъгли на 
атака и при различни скорости на обтичане. Създадената методика за изследване 
на обтичането на крилни профили позволява бързо и точно моделиране на обтичане 
на профили, предназначени за осеви и центробежни вентилатори на фирма 
ХЕРИКС гр. Пловдив.  

Ключови думи: крилни профили, аеродинамика, подемна сила, числено моделиране 
на крилни профили 

IMPACT OF THE ANGLE OF ATTACK AND 
VELOCITY ON WING OVER THE LIFT 
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Abstract: In this work a mathematical model of wrapping a wing profile has been created 
aiming to investigate the impact of the attack angle and velocity over the lift size. We a use 
a system of differential equations for describing the the flow of real fluids at the 
corresponding boundary conditions. The equation solution is based on using FLUENT and 
for the creation of the calculating area we use GAMBIT. We have done an investigation for 
non-depending of the solution on the thickness of the calculating mash. We have achieved 
results regarding the alteration of the static pressure at different attack angles and different 
velocity. This method for investigation of wrapping of wing profiles allows fast and correct 
wrapping profiles modeling which are designed for axial and centrifugal fans, produced by 
company HERIX - Plovdiv. 

Key words: wing profiles, aerodynamics, lift, numerical modeling of wing profiles 

 

1. Въведение 
Подемната сила се появява при 

едновременно обтичане на телата от успоредно 
и циркулационно течение. В практиката голям 
интерес представляват онези несиметрични тела, 
чиято форма е подбрана специално така, че при 
обтичането им от успоредно течение на реален 

флуид да се създава подемна сила, която при 
това да бъде значително по-голяма от силата на 
съпротивление. Обикновено това са носещите 
крила, главният конструктивен елемент на 
самолетите, които чрез подемната си сила 
уравновесяват тяхното тегло и осъществяват 
летенето. Носещите крила намират приложение 
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и при бързоходните плаващи съдове, витла на 
самолетите и параходите, в различни 
турбомашини и други. От променливото 
налягане по повърхността на крилото резултира 
сила на натиск, чийто нормален (спрямо 
направлението на скоростта) компонент, 
насочен от по-голямо към по- малкото налягане, 
представлява подемна сила, а компонентът й по 
направление на скоростта е съпротивлението от 
налягане (форма) [1, 5, 6, 7]. 

2. Теоретична постановка 
Разпределението на налягането по 

повърхността на крило, изразено чрез 
коефициента на налягане 

0
2

0

p p
p

Vρ
−=  , 

където p  е статичното налягане в 

произволни точки по контура на крилото, а 0p  - 

статичното налягане в несмутеното течение. 
Докато надналягането под крилото достига най-
много динамичното налягане на несмутеното 
течение и то само в точката на заприщването, 

където 1p = , то подналягането по гърба на 
крилото достига много по-големи абсолютни 

стойности, например до около 3,8p = − . Това 
от своя страна подсказва, че подемната сила 
резултира главно от подналягането по гърба на 
крилото. Подемната и съпротивителната сила се 
определят съгласно изразите [1,2]: 

2

2
0V

fCY y

ρ
= ; 

2

2
0V

fCX x

ρ
= , 

където: f е контурната площ на крилото; 
Су - коефициент на поддържане; 
Сх- коефициент на съпротивление. 

3. Резултати от моделните изследвания 
Целта на работата е да се създаде 

математически модел на обтичане на крилен 
профил и изследване влиянието на ъгъла на 
атака върху големината на подемната сила. За 
това се използва системата от диференциални 
уравнения за описание течението на реални 
флуиди при съответните гранични условия. За 
решаване на уравненията се използва 
програмния продукт FLUENT, а за създаване на 
изчислителната област е използван програмния 
продукт GAMBIT. Извършено е изследване за 
независимост на решението от гъстотата на 
изчислителната мрежа, като е направено 
сравнение с експериментални резултати [3,4]. 

 
Фиг.1. Визуализиране на скоростта на 
обтичане на крилния профил. 

Фиг.2. Разпределение на статичното налягане 
при ъгъл на атака 2о и скорост на обтичане 
V=50m/s, V=100m/s. 

 
Фиг. 3. Разпределение на статичното налягане 
при ъгъл на атака 2° и скорост на обтичане 
V=50 m/s , V=80 m/s, V=100 m/s. 

 
Фиг. 4. Съпоставка на статичното налягане 
при ъгъл на атака 4° и скорост на обтичане 
V=50 m/s , V=80 m/s, V=100 m/s. 
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Фиг. 5. Разпределение на статичното налягане 
при скорост V=50 m/s и ъгъл на атака 2°. 

 
Фиг.6. Разпределение на скоростното поле при 
скорост на потока V=50 m/s и ъгъл на атака 2°. 

 
Фиг.7. Разпределение на статичното налягане 
при скорост V=50 m/s и ъгъл на атака 4°.  

 
Фиг.8. Разпределение на скоростното поле при 
скорост на потока V=50 m/s и ъгъл на атака 4°. 

4. Изводи 
4.1. Скоростта на обтичане води до силно 

увеличаване на подемната сила – от 50 m/s до 80 
m/s – нарастването е 2,5 пъти, докато при 100 
m/s е 4 пъти. 

4.2. Увеличението на ъгъла на атака води 
до увеличаване на подемната сила – от 2 до 4 
градуса, а нарастването е 1,5 пъти. 

4.3. Създадената методика за изследване на 
обтичането на крилни профили позволява бързо 
и точно моделиране на обтичане на профили, 
предназначени за осеви и центробежни 
вентилатори на фирма ХЕРИКС. 

4.4. С помощта на създадената методика ще 
се оптимизира формата на профилите, 
използвани във фирма ХЕРИКС. 

4.5. В резултат на изследването ще се 
предложи нова форма на профили с цел 
намаляване на енергийните разходи. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО МЕЖДУ 
ПАРА И ТЕЧНОСТ ЗА ВОДА, СЯРНА И 

АЗОТНА КИСЕЛИНИ  

СТАНИСЛАВ ВЕЛИНОВ 

stani.velinov@gmail.com 

Резюме: Направен е кратък обзор на основите на Химическата термодинамика за 
изследване на реални смеси от неидеални газове. Показан е начин за описание на 
поведението на тези смеси базиращ се върху работата на Гибс, като вниманието е 
насочено върху междуфазовото равновесие и по-конкретно върху това между пара 
и течност. Описан е методът Non Random Two-Liquids, чрез който може да се 
изследва равновесното състояние посредством експериментални данни. Поради 
сравнителната си простота този метод е подходящ за изследване на разтвора от 
вода, сярна и азотна киселина. Описано е приложението на NRTL метода и 
резултатите, които той дава за равновесното състояние на тези три компонента. 

Ключови думи: сярна киселина, азотна киселина, равновесно състояние, фазова 
диаграма 

STUDY OF VAPOR-LIQUID EQUILIBRIUM FOR 
WATER, SULFURIC AND NITRIC ACIDS 

STANISLAV VELINOV 

stani.velinov@gmail.com 

Abstract: The basic Chemical Thermodynamics are reviewed by placing focus on studying 
real mixtures of non-ideal gases. The presented approach for examining vapor-liquid 
equilibrium is based on Gibbs’ work. The Non Random Two-Liquids method is described 
by which vapor-liquid equilibrium can be studied. This method is applied by means of 
experimental data. Because of its simplicity its application is appropriate for examining the 
mixture of water, sulfuric and nitric acids. The implementation of the NRTL method is 
explained and its results for the researched mixture are shown. 

Key words: sulfuric acid, nitric acid, vapor-liquid equilibrium, phase diagram 

 

1. Въведение 
Отпадните газове от работата на 

дизеловите двигатели, пък и от всеки горивен 
процес са интересен обект за изследване. 
Примерите, в които горивния процес намира 
приложение са неизброими и едва ли има 
инженер, който да не се е сблъскал с него. До 
сега е написано доста за свойствата на 
отпадните газове, но доста по-малко е 
публикувано за кондензацията им. Изследване в 
тази насока е полезно както за инженера 
работещ върху двигателни системи, така и за 
оценка на вредния ефект върху околната среда. 

По-голямата част от компонентите 
изграждащи отпадните газове са инертни. 
Практически най-силно кондензира водната 
пара. Но тя не е в чист вид и познатите от 

учебниците зависимости са неприложими. 
Необходимо е тя да бъде разгледана отчитайки 
киселините, които са разтворени в нея. Такива 
именно са сярната и азотната киселина. 
Противоречия между експеримент и теория 
водят до заключението, че наличието им засилва 
кондензацията [1]. Но за да се определи до каква 
степен става това е необходимо да се направи 
модел на трикомпонентната смес, който се 
фокусира върху равновесието между 
газообразна и течна фаза. 

2. Термодинамични основи 
При проучване на публикуваните 

трудове може да се установи, че по-голямата 
част от наличната информация е за 
двукомпонентни системи. Много по-малко 
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информация има за трикомпонентните и почти 
никакви данни не са публикувани за 
многокомпонентните системи. Условията, при 
които дву- и многокомпонентните системи са в 
равновесие могат да бъдат изследвани 
експериментално, получавайки ги като функция 
на температурата, налягането или композицията 
на системата. В наши дни извършването на тези 
измервания е силно автоматизиран процес и 
въпреки това измерванията при 
многокомпонентните системи са твърде 
времеемки. Поради това е необходимо да се 
създадат термодинамични модели, чрез които 
равновесното състояние на многокомпонентните 
системи може да бъде описвано на база 
ограничени експериментални данни, напр. чрез 
данни само от двукомпонентни смеси, за които 
има най-много информация [1] [2]. Дори и в 
случай, че са необходими експерименти, то за 
двукомпонентни смеси те се извършват 
сравнително бързо и измерванията могат да 
бъдат направени за по-малко от 42дни [3]. 

Съгласно Гибс, два компонента са в 
равновесие, когато химичен потенциал на 
различните фази е равен: 

 
(1) 

Химичният потенциал е 
термодинамично свойство представено за първи 
път от Гибс (1839-1903). Бива описвано като вид 
потенциална енергия, която може да бъде 
освободена или абсорбирана при химична 
реакция или фазов преход [4]. Химичният 
потенциал за даден компонент е равен на 
парциалната моларна енергия на Гибс за същия 
този компонент [3]: 

  (2) 
От друга страна енергията на Гибс е 

някаква функция на фугативността на 
компонента [3]: 

 (3) 

Следователно уравнение (1) може да 
бъде заменено с: 

 
(4) 

Уравнение (4) бива наричано условие на 
изофугативност [3]. 

Фугативността бива наричана 
„поправено налягане“. Тя характеризира 
отклонението на реалния от идеалния флуид. 
Чрез нея зависимости получени за идеални 
флуиди, могат да бъдат използвани и за реални 
такива. При ниски налягания фугативността и  
налягането са равни: 

 
(5) 

Изключение правят силно разтворимите 
вещества. За смеси фугативността е равна на 
парциалното налягане на съответния компонент 
(отново при ниски налягания). 

Уви уравнение (4) не може да се 
приложи директно, тъй като от него нямаме 
пряка връзка с измерими величини каквито са 
температурата и налягането. Поради това е 
необходимо да се въведат спомагателни 
величини. Такива именно са коефициентът на 
фугативност и коефициента на активност. 

Коефициент на фугативност  на 

даден компонент  е отношението на 
фугативността му към произведението от 
молния му дял и налягането на сместа: 

 
(6) 

 
(7) 

Очевидно коефициента на фугативност 
може да се запише както за парната, така и за 
течната фаза. В уравнение (7) произведението 

 може да бъде заменено с парциалното 
налягане на i-тия компонент. 

Коефициента на активност  е: 

 
(8) 

Тук  бележи фугативността при избрано 
произволно състояние. 

Нека запишем уравнение (4) в контекста 
на равновесието между течност и пара: 

 (9) 

Замествайки (6) и (7) в (9) се получава: 

 (10) 

За да използваме това уравнение е необходимо 

да знаем коефициентите на фугативност  и 

. Те характеризират отклонението от 
идеалния газ и могат да бъдат изчислени с 
помощта на уравнения на състоянието. 

Използвайки дефиницията за 
коефициент на активност, уравнение (10) може 
да се презапише във вида: 

 (11) 

За използването на това уравнение е 
необходимо да е известна фугативността при 
дадено референтно състояние . За тази цел е 
най-удобно да се използва фугативността на 
чистия флуид [3]. 
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Доказано е, че при вещества които са 

неасоциативни едно спрямо друго  и  
имат приблизително равни стойности [3]. В 
следствие на това, уравнение (11) може да бъде 
опростено до: 

 (12) 

Знаейки какво е налягането на сместа  
е възможно да се определи какво ще бъде 
налягането на насищане на i-тия компонент . 
За да се направи това обаче, трябва да се знае 
какъв е неговия молен дял в двете фази, а също 
така и неговия коефициент на активност. 

3. Nonrandom Two-Liquids 
През 1964г. за първи път е публикувано 

т.нар. уравнение на Уилсън. То дефинира 
излишната енергия на Гибс за двукомпонентен 
разтвор:  

(13) 

Това уравнение има само два променящи 
се коефициента (  и ). Особено 
подходящо е за силно неидеални 
двукомпонентни смеси [5]. Уви приложението 
му се ограничава в случаите когато въпросните 
компоненти проявяват слаба разтворимост. 
Поради това през 1968г. Ренон и Праузниц 
предлагат ново уравнение за излишната енергия 
на Гибс: 

 

(14) 

където: 

        

 

 

(15) 

      (16) 

В тези уравнения  и  бележат 
пренесената енергия между молекулите от 
различни компоненти, т.е.  характеризира 
пренесената енергия от молекулите на 
компонент 1 към молекулите на компонент 2. От 
определението Може да се направи следното 
заключение: 

 (17) 

 бележи неслучайността на разтвора. При 
 се счита, че сместа е напълно 

произволна [2]. До сега направения опит в тази 
област води до извода, че стойностите за  

варират в областта . В случай, че 
експерименталните данни са ограничени дори 
може да се приеме условно, 

че  CITATION Pra99 \l 1033  
[5] . 

При този подход разтвора се разглежда 
като изграден от клетки, в центъра на които стои 
една молекула. Тя може да бъде от компонент 1 
или 2, поради което различаваме два различни 
вида клетки (фиг. 1) [6]. 

За приложението на метода   и  
биват изразени като някакви полиноми на 

параметрите на състоянието ( ). 
 
 
Уравнение (14) записано за произволна 

многокомпонентна смес има вида: 

 
(18) 

Където  бележи броя на компонентите. При 

, то  и . 
На база уравнение (18) е изведен израз за 

коефициентите на активност, отново за 
многокомпонентна смес [7]: 
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Фиг. 1. Примерни групи от молекули 
разглеждани в една клетка. Показан е и 

възможният обмен на енергия помежду им. 

4. Изледване на сместта 

 
При разглеждането на трикомпонентната 

смес за течните масови дялове може да се 
запише: 

 (19) 

За да се осъществи горе упоменатия 
метод е необходимо да дискретизираме течните 
молни дялове. Представянето на сярната 
киселина е чрез вектор: 

 (20) 

докато азотната е представена чрез триъгълна 
матрица. При нея редовете представляват 
концентрацията на , а всеки стълб 

възможния дял . Триъгълната матрица 
съответстваща за водата се получава от остатъка 
получен от уравнение (19), т.е. 

 
За приложението на NRTL метода 

приемаме че неслучайността на сместа е 
следната функция на температурата: 

 (21) 

а междумолекулния енергообмен се получава от 
израза: 

(22
) 

Във формули (21) и (22) с A-D са 
означени експериментално установени 
коефициенти. Изчислението на коефициента на 
активност по NRTL метода води до резултатите 
показани на фигури 2-4. 

 

 
 
Фиг. 2. Коефициент на активност за  

 

 
 
Фиг. 3. Коефициент на активност за  

 
 

 
 
Фиг. 4. Коефициент на активност за  

 
Резултатите ни дават свободата да 

изследваме тази смес при различни пропорции 
на компонентите ѝ. Също така и при различни 
налягания или температури. Прякото използване 
на уравнение (12) дава резултат за налягането на 
насищане на сместа. В практиката обаче много 
по-често налягането е известен параметър, а ни 
интересува при каква температура сместа бива 
наситена. Също така, ако желаем да 
оптимизираме даден процес, то налягането е 
параметър, който много трудно може да бъде 
променен тъй като често зависи от 
геометричните условия, докато температурата 
зависи и от началните такива. Поради това е 
много по-ценно да определим каква ще бъде 
температурата на насищане в зависимост от 
налягането. Допълнително, трябва да се 
отбележи, че тази трикомпонентна смес никога 
не е в чист вид, а е част от друга по-сложна. 
Поради това е необходимо да се използва 
парциалното налягане на тези компоненти. 
Композицията на този по-сложен газ е от 
значение и много често тя не може да бъде 
променяна, т.е. това е още един фактор който 
възпрепятства изменението на налягането. 
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Конкретно в контекста на отпадните 
газове, е възможно да понижим налягането им. 
Но парциалното налягане на сместа е някаква 
много малка част от него, т.е. тази промяна ще 
повлияе много слабо върху кондензиращата 
смес. 

Итерирайки гореописаните уравнения е 
възможно да определим температурата на 
кипене като функция на налягането на сместа: 

 (23) 

За да се определи обаче температурата 
на начало на кондензация (точката на росата) 
уви нещата стоят по-сложно. Необходимо е 
освен температурата, течните молни дялове 
също да бъдат итерирани. Това е направено чрез 
Метода на Нютон-Рафсън. Детайлно описание 
на приложението му може да бъде намерено в 
литературните източници [8] [9]. Графично 
представяне на резултатите е направено на фиг. 
6. 
 

 
 

Фиг. 6. Температури на кипене и насищане в 
зависимост от молния дял на компонентите 

( ). Резултатите са показани в . 
 

5. Резултати и заключение 
При образуването на сместа 

 дяловете на 
компонентите варират в зависимост от горивото 
и горивния процес. Във всеки един от случаите 
обаче водата заема най-голям дял. Поради това 
парциалното налягане на сместа се определя 
преди всичко от водния дял. Изчислено е, че при 
атмосферно налягане на отпадните газове, то 
парциалното на сместа е около  CITATION 
Vel16 \l 1026  [9] . Поради това и фигура 6 е 
построена при такова налягане. 

Доказателство за верността на 
получените резултати е стойността на 
температурата на насищане за чиста вода. 

Съгласно диаграмата водата кипи при , 
стойност която се получава и чрез уравнението 
на Антоан за същото налягане. 

При отсъствието на сярна киселина във 

сместа, двукомпонентната смес  
има една азеотропна точка1. Тя се наблюдава 

обаче при много високо съдържание на  и 
практически не оказва влияние. 

Най-ниската температура на насищане е 
тази на водата и тя оказва най-силно влияние. 
Увеличаването на  в сместа оказва по-

голямо влияние в сравнение с . Макар 
графиката на фигура 6 да изглежда силно 

нелинейна, то в случаите когато  и  

заемат не повече от  от общия дял, то може 
с достатъчна точност да бъде използвано 
линейно приближение [9]. 

Пространството заключено между двете 
повърхности на фигура 6 определя областта, в 
която двете фази са в равновесие. Тези две 
повърхности също разделят фазовото 
пространство на три (пара, пара + течност и 
само течност). 

При охлаждане на сместа до 

температури под  сместа започва да 
кондензира. При изследване на кондензацията 
(ако има такава) може да се определи какъв тип 
кондензация се осъществява (частична или 
пълна) [10]. 

Чрез използване на Лостовото правило 
[11] могат да се определят течните и парните 
молни дялове при състояние на насищане. 
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1 Азеотропна точка се нарича такава пропорция между 

компонентите, при която те не могат да бъдат разделени чрез 
обикновена дестилация, т.е. температурата на кипене и 
температурата на кондензация съвпадат и сместа е неразличима от 
чисто вещество. 
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ПОДХОД ПРИ ИЗРЯЗВАНЕ НA 3D МОДЕЛ  

РУМЕН МИТЕВ, ЯРОСЛАВ ЛАТЕВ 

ТУ-София, филиал Пловдив 
rummit@hotmail.com, destroyer12@abv.bg 

Резюме:  Процедурата CutSolidSweep, в CAD системата SolidWorks, се .използва за 
изрязване по зададена траектория с твърдо тяло - изпъкнало ротационно или 
екструдирано. Премахването на това ограничение е възможно посредством макро 
програма, използвайки функцията Combine. В статията е демонстриран подходът  
при създаването на тази програма.  

Ключови думи: макро програми в SolidWorks, CutSolidSweep, Combine 

PPROCESS IN CUT 3D MODELS 

RUMEN MITEV, JAROSLAV LATEV 

Technical University–Sofia, Branch Plovdiv 
rummit@hotmail.com, destroyer12@abv.bg 

Abstract: The procedure CutSolidSweep, in the CAD system SolidWorks, used to cut a set 
path with solid - convex revolving or extruding. The removal of this limitation is possible 
using macro program with function Combine. The article demonstrated the process of 
creating this program..  

Key words: macro in SolidWorks, CutSolidSweep, Combine 

 

1. Въведение 
 В практиката се налага създаване на 3D 
модели получени при последователно изрязване 
на едно тяло с друго, Фиг.1. 
 

             
Фиг. 1.   Модели получени при 

последователно изрязване на едно тяло с 
друго 

  В CAD системата SolidWorks 
съществува процедурата CutSolidSweep. При нея 
твърдо тяло се плъзга по водеща крива и  
изрязва от детайла съответния обем материал.  
 

 
Фиг. 2.   Процедура CutSolidSweep 

Инструментът трябва да е създаден като 
изпъкнало, ротационно или екструдурано тяло 
Фиг.2. Друга възможност е използването на 
функцията Combine, като се премества 
последователно инструмента по определена 
траектория, Фиг.3. 

 
Фиг. 3.  Процедура Combine 

 Целта на настоящата статия е да се 
демонстрира подход, използвайки процедурата 
Combine.  
 

2. Описание на подхода 
 Начални данни са 3D модел на детайла, 
служащ за инструмент, както и заготовка за 
резултата от изпълнението на процедурата. 
Подходът се състои в последователно 
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преместване и завъртане на детайла, изваждане 
от заготовката. Броят на тези процедури 
определят точността на получените повърхнини. 
С други думи, колкото повече итерации, толкова 
по точен модел. 
 В макроезика в CAD системата 
SolidWorks, съществува функцията 
InsertCombineFeature, при която се комбинират 
две избрани тела. Последователността на 
действията добива вида: 
  1. НАЧАЛО - въвеждане на заготовката и 
детайла-инструмент; 
  2. MOVE/COPY - преместване на детайла-
инструмент (транслация и ротация); 
  3. ИЗБОР на двете тела, по техните 
наименования; 
  4. SUBTRACT - Булева операция 'изваждане' 
на избраните елементи; 
  5. Преименуване на полученото тяло, с 
зададено име; 
  6. GOTO т.2 - Прехвърляне на управлението в 
т. 2, (зацикляне). 
 Като резултат от няколко итерации ще се 
получи модел от вида, Фиг. 4. По крайните 
точки се строят сплайни и повърхнини, с които 
се изрязва (изглажда) получената форма. 

 

 
Фиг. 4.  Получен модел 

 По предложения алгоритъм е създадена 
програма на езика макро. Посредством нея са 
направени няколко опита, видни от Фиг. 5 и 
Фиг. 6. 
 Примерите доказват универсалността на 
процедурата - няма изискване към детайла-
инструмент, а точността зависи от броя на 
проиграните итерации. 

 
Фиг. 5.  Модел на детайл обръщач 

 
Фиг. 6.  Цилиндрично зъбно колело 

3. Заключение 
Демонстрираната макро програма, 

пресмята последователно положение на тялото - 
инструмент, извършва булевата операция 
'изваждане' , без да се съобразява с начина на 
създаване на тялото. Тази универсалност е 
предпоставка за последващи многократни 
ползвания. 
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА 
МАТЕРИАЛНИЯ ПОТОК НА ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА В „ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ 
МАРИЦА“ЕООД 
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ 

Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД 
Nikolai.Dimitrov@Liebherr.com, nikolai_dimitrov11@abv.bg 

 
Резюме: В настоящия доклад е направен анализ и визуализация на материалните 
потоци на  детайли за производство на комбиниран уред (хладилна и фризерна част) 
модел  „CNP 40 Comfort NoFrost“. Анализирани са производствените процеси, както 
и материалните потоци на детайлите за производството на уред модел „CNP 40“.  
На основа на получената информация са изготвени предложения за оптимизация и 
намаляване на разходите. Тези предложения са приложими на практика и имат 
реални измерения.  

 

Ключови думи: сравнителен анализ; визуализация;материален поток; хладилна 
техника;” Либхер-хаусгерете Марица” ЕООД 

PAPER’S TITLE 

NIKOLAY DIMITROV 

Liebherr-Hausgeraete Marica EOOD 
Nikolai.Dimitrov@Liebherr.com, nikolai_dimitrov11@abv.bg 

Abstract:  This report provides an analysis and visualization of material flows of parts for 
the production of combined appliance (refrigeration and freezer compartment) model 
"CNP 40 Comfort NoFrost". Analyzed are production processes and material flow of parts 
for production equipment model "CNP 40". On the basis of information, have been 
prepared proposals for optimization and cost reduction. These proposals are workable and 
have real dimensions. 

 

Key words: comparative analysis; visualization; material flows; refrigeration equipment; 
Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD 

 

1. Въведение 
Основното в доклада е чрез направения 

анализ да се покажат загубите в производството, 
предизвикани от неефективни процеси и високи 
нличности от материални запаси. Това става 
чрез определяне и анализиране на потока на 
стойност.  

Потокът на стойността обхваща всички 
дейности с и без добавена стойност, които са 
необходими за доставянето на готов продукт в 
ръцете на клиента, от суровините до готовото 
изделие.[7] Чрез Анализа на потока на 
стойността могат да се покажат неефикасни 
процеси и високи наличности в съществуващата  
ситуация. 

Цели и ползи от потока на стойност  
са: 

• Намаляване времето на производство;  
• Намаляване на наличностите;  
• Покачване на продуктивността; 
• Работа според клиентския такт; 
• Прозрачност на пречещи фактори; 
• Идентифициране на слабости в процеса; 
• Покачване на мотивацията на 

сътрудниците; 
• Въвеждане на теглещо управление; 
• Just in Time / Just in Sequence – точно на 

време; 
• Икономия на производствена площ; 
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Фиг. 1.  Поток на стойност 
 

 

Фиг. 2.   Опитни стойности 
 

Движението на вътрешно-производствения 
поток се обуславя от ритъма на производството, 
т.е. съгласува се с обема на произведена 
продукция за единица време, с регламентирания 
производствен цикъл.[2]  

Производственият цикъл се състои от 
работен период и времето за прекъсванията при 
обработката на материалните ресурси (МР). 

  
 

2. Моделиране и симулиране на 
технологични процеси и материални 
потоци  

2.1. Дизайн на съществуващия поток на 
стойност 

Обект на изследване са материалните 
потоци на детайлите за производство на корпус 
на уред модел CNP40 от отдел Пластмаси до 
буферната зона след отдел Пенозапълване. 

2.1.1. Дефиниране на клиентите и 
клиентските допитвания 

Детайлите основно стартират пътят си от 
отдел Основен склад, съответно всички 

производствени отдели са клиенти на Основния 
склад, а склада се явява доставчик. 

Отделите Пластмаси и Металообработка 
произвеждат детайли според производствения 
дневен план и снабдяват отдел Пенозапълване, 
следователно отделите Металообработка и 
Пластмаси са доставчици, а отдел 
Пенозапълване техен клиент. Тук е момента да 
се отбележи, че всеки отдел произвежда според 
дневния план, който е съобразен с работния 
план на отдел Краен монтаж. Готовата 
продукция се съхранява в междинни буфери.  
Транспортирането на детайлите между отделите 
може да бъде осъществено чрез транспортен 
сътрудник и транспортна количка, електрокар 
или логистично влакче. 

2.1.2. Определяне на всички процеси, 
наличности и прилежащи данни 

За определяне на потока на стойност на 
корпуса е направен анализ на 
технологичната последователност, 
транспортирането и буферните зони в 
отделите: 

• Пластмаси – Изтегляне на корпус 
• Металообработка  

� Производство на страници; 
� Производство на изпарител; 

• Пенозапълване 
� Щанцоване на вана; 
� Подготовка на вана; 
� Подготовка на плот и горен 

напречник 
� Предмонтаж на корпус 
� Пенозапълване 

По време на изследването се акцентира върху 
определяне на: 

• Времената за производство или монтаж – 
тактовото време. Тактовото време 
представлява един завършен цикъл на 
дадена операция; 

• Транспортните времена; 
• Времената на престой на продукцията. 

 
Символи, използвани за визуализация са: 

� Монтаж/обработка -  
� Транспорт         -  
� Буфер                -                     

 
Определяне на тактовото време 

За определяне на тактовото време на 
отделна производствена дейност (монтаж, 
обработка) са използвани готови данни 
определени и предоставени  от отдел 
„Производствено планиране“ (Таблица 1). 
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Таблицата дава още данни за броя на 
работещите на определено работно място или 
машина.  

Определянето на тактовото време е 
направено с помощта на универсалната 
анализираща система „UAS“(Universal Analysing 
System).[9]. 

Анализиращата система UAS  служи за 
описание и изчисление на исканото време при 
повлияваните от човека работни процеси, както 
и за развитие на документацията за изчисляване 
на времето при серийното производство. 
 
Таблица 1.  Тактово време на процесите 

 
 
Определяне на транспортните времена 
 
За определяне на транспортното време е 
използвана формулата за път, скорост и 
време:  
 

(1.1)   t

s
v =

    , където 
 

v е линейната скорост 

sе изминатият път 

t  e дължината на интервала от време 
 
Като се има в предвид, че за средна скорост 
на транспортен сътрудник и електрокар е 
взета 4 кm/h. 
 

 
Фиг. 3.  Визуализация в Лейаут 

 
Пример 2.1. За пример е взето 

транспортирането на покупен материал (ПМ), 
представляващ заготовката за корпус в отдел 
Пластмаси, визуализирано в плана на завода на 
фиг.1. 

Заготовката пристига на палет по 150бр. 
Транспортното средство е електрокар. Приема 
се, че палета е доставен на площадка – буфер 1. 
Електрокариста взима палета и го транспортира 
до буфер 2 – стелажи. Разстоянието е около 40m. 
 

От тук следва, че: 
v = 4km/h 
s= 40m 

t = ? 
След заместване във формула (4.1),  се получава: 

(1.2)    v

s
t =

, 

Получава се  t = (40/4/1000)x3600           

t = 36/sek 
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Определяне времето на престой на 
единица детайл в буфер. 

За определяне на времето на престой на 
детайлите в буферен склад или транспортна 
количка е взето средното време за единица 
детайл, получено чрез формулата: 

(1.3.)  2

.tQ
Tp =

, където  
t е такта на даден процес или машина, 

измерено в секунди; 
Q е количеството детайли което стои в 

буфер или кутия, кашон и т.н. преди или след 
производството на даден ДСП;  

 Тр е средното време на престой на един 
детайл. 

На фиг.23. са изобразени 10 бр. детайли, 
които се влагат за 30 секунди. Първият детайл, 
има престой 3 секунди, вторият 6, и т.н. до 
десетия с 30 секунди престой. От графиката се 
вижда, че ако се прекара една мислена линия по 
диагонала ще се получат два еднакви 
триъгълника. От тук следва, че: 

- t = 30sek 
- Q = 10бр. 
- Тр =? ,    

 
Заместваме във формула (4.3) и се 

получава: 

sekTp

sekTp

/150

/150
2

10.30

=

==
 

 

 
 

Фиг. 4.  Време на престой на единица 
детайл 

Пример 2.2. За пример е взет участък 
Металообработка – Производство на страници 
на производствена линия „Сомако“. Машината 
произвежда с тактово време 12.40sek. 
Готовата продукция, в случая готовите страници 
се нареждат в транспортна количка. 

Общия брой на страниците е 48бр.  
- t = 12.40sek 
- Q = 48бр. 
- Tр =?  

  

2

.tQ
Tp =  

sekTp

sekTp

300

6.297
2

48.40,12

≈

==

 
 

2.1.3. Определяне на информационния 
поток 
Информационния поток представлява 

обратната информация от посоката на 
материалния поток т.е. информация за поръчка 
на материал или производство. 

Как се осъществява комуникацията 
между отделните операции или отдели.  

За визуализация на информационния 
поток са използвани следните символи: 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 5.  Обмяня на информация 

посредством телефон 

 

Фиг. 6.  Обмяня на информация визуално 
на място  

 
Фиг. 7.  Обмяня на информация чрез 

работен план 

 
 
 
 
 
 
 
 

Работен 

план 
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Фиг. 8.  Дизайн на потока на стойност 

На фиг.6. се вижда част от последователността 
на процесите или материалния поток, обозначен  
със стрелки между фигурите, а над фигурите е 
изобразен информационния поток. 
 

2.1.4. Калкулиране и оценка на 
излишните времена 

Общите резултати на процесите са нанесени в 
Таблица 2. 
 

Таблица 2.  Общи стойности на времената 
на процесите 

 
 
 

 

Фиг. 9.  Съотношение на „t“ в % 

3. Анализ на получените резултати 
В резултат от направения анализ става 
ясно, че: 
 

- времето на престой на детайлите е 95% 
от общото време за производство, което 
се дължи на множеството буферни зони 
в различните отдели. Това е времето без 
добавена стойност т.е. времето, за което 
клиента не плаща.  

- в повечето участъци се произвежда на 
принципа на бутащата (избутващата) 
система за организация на 
производството, при която материалните 
ресурси (МР) се подават от предходната 
технологична операция към следващата 
операция в съответствие с  установен 
работен план. Нейното приложение е 
насочено към изпреварващо (по 
отношение на търсенето на 
произвежданата продукция) формиране 
на стоковите запаси. Основен недостатък 
на дадената система представлява 
високата стойност на програмното, 
информационното и материално-
техническото осигуряване.  

- Настройката при смяна на инструмент 
при някои машини изисква повече от 30-
40мин, тъй като има технологично време 
на загряване на формите – Пластмаси и 
Пенозапълване. 
 

Всичко това води до липса на синхрон на 
работния процес, а от тук и до висока 
натовареност на сътрудниците, тъй като всеки се 
старае да си изпълни работния план.  

В резултат от направената визуализация 
на МП в Лейаут се вижда следното: 

• Изминаване на дълги разстояния 
при транспортиране на материалите. Всеки 
сътрудник, при транспортирането на дадена 
продукция с транспортна количка или 
електрокар и др. се придвижва по различен 
маршрут, който не винаги е най-краткия. 
• При производството на метални врати в 
отдел Металообработка,  готовата продукция се 
съхранява в буферни зони в противоположни 
посоки. 

4. Заключение 
Една от основните задачи пред 

мениджърите на съвременните производствени 
предприятия е намаляване на себестойността на 
произвежданите продукти. Това е от особена 
важност с цел по-добра конкурентоспособност 
на предлаганите крайни изделия и може да 
допринесе за повишаване на приходите на 
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предприятието, затова прилагането на 
съвременните методи и похвати на логистиката 
става все по необходимо.  

Ако се сравнят получените резултати от 
анализа с по-горе описаните във въведението,  
се стига до извода, че резултатите получени от 
анализа в същинската част дори надвишават 
тези от литературния обзор. 

 
Препоръки: 
• Да се цели постепенното прехвърляне на 

транспортирането на цялата материална 
логистика от електрокар към логистично 
влакче. По този начин ще се намалят, 
дори ще отпаднат доста буфери. 

• Стандартизиране на маршрутите при 
транспортирането на материалите – от 
къде може да преминава електрокар и от 
къде не; 

• Постепенно преминаване към теглещата 
система на производство. Да се 
произвежда според клиентския такт. По 
този начин ще се получи едно плавно 
протичане на производствения процес. 
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Резюме: В статията е прадставена принципна блок-схема и алгоритъм за 
дискретизация и моделиране натоварването на режещия инструмент при 
струговане на сложнопрофилни повърхнини. Алгоритъма дава възможност за 
оптимизиране режимите на рязане при струговане на заготовки с аналитично 
зададени контури на обработваните повърхнини и променлива прибавка за 
механично обработване.   

Ключови думи: блок-схема, алгоритъм, натоварване, режещ инструмент, 
прибавка, механично обработване  

MODEL OF THE VARIABLE LOADING OF THE 
CUTTING TOOL WHEN TURNING 

ROTATIONAL SURFACES  
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LYUDMILA FILIPOVA 
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Technical University of Sofia, Branch Plovdiv, Bulgaria 

E-mail: anlengerovo@abv.bg 

Abstract: This article presents the principal flowchart and algorithm for discretization and 
modelling of the loading of the cutting tool when turning complex-profiled surfaces. The 
algorithm provides an opportunity for optimization of the cutting modes in processing the 
details with analytically set contours of the processed surfaces, and variable addition for 
mechanical processing.  

Key words: flow-chart, algorithm, loading, cutting instrument, addition, mechanical 
processing. 

 

1. Въведение 
Обработването чрез рязане се явява 

сложен процес на взаимодействие на режещия 
инструмент с обработваемите материали, върху 
който влияние оказват различни технологични и 
физични явления. Условията и характера на тези 
взаимодействия зависят от множество фактори, 
чрез които се проявяват свойствата на 
технологичната система:  производителност, 
точност, физико-механични свойства на 
повърхностния слой на обработваната 
повърхнина, устойчивостта на режещия 
инструмент и т.н.  

Заготовките, подлежащи на механична 
обработка в резултат на променливата прибавка 
са в нестабилно кинематично състояние, 
вследствие на което получаваните размери и 
форма на готовите изделия са с технологично 
онаследени показатели. При обработване на 
едрогабаритни валове прибавката може да се 
променя повече от два пъти, както по дължина 
на заготовката, така и в напречно сечение [1]. 
Случайното изменение на прибавката води към 
съответни промени на дълбочината на рязане и 
като следствие разстройване на технологичната 
система [2]. Това е предпоставка за създаване на 
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постоянно променящи се натоварвания на 
режещия инструмент и до получаване на 
технологични грешки в размерите и формата на 
обработваните детайли [3].  

 
2. Изложение 

Моделирането и пресмятането на 
променливото натоварване на режещия 
инструмент (РИ) при струговане на сложни 
профилни повърхнини се основава на 
логическия синтез на алгоритми от 
аналитичната геометрия.  

Така се дава възможност [1] за дадена 
последователност на координи на опорни точки 
на обработваните чрез струговане праволинейни 
и криволинейни контури (фиг. 2.5) да се намери 
рационалния им брой участъците ju , 

координати на краищата им , ,,i j i jZ x  и 

съответните дълбочини на рязане ,p i ja  за всеки 

участък. 
 

 
Фиг. 1.  Обработване на контури от 

сложнопрофилни повърхнини 

За решаване на тази задача е разработен 
алгоритъм и блок-схема (фиг.2) за реализиране 
на дискретизация и моделиране на 
натоварването на РИ при струговане на 
сложнопрофилни повърхнини.   

Блок схемата е структурирана по 
следния начин: 

В блоковете от 1 до 4 се въвеждат  
основните параметри за обработваните контури.  

В блокове от 5 до 6 се въвеждат  
координатите на опорните точки на детайлите и 
заготовките.  

В блокове от 7 до 12 се определят 
формите на j  -тия контур на детайлите и 
заготовките. В блокове от 13 до 16 се извършва 
пресмятане на дълбочината на рязане pa  за 

всеки от i  -ти участък на j  -тия контур по 
следните зависимости: 

Уравненията на правите контури на 
детайлите ,x ijA  и заготовките се представя така 

,x ijB : 

, ,.x ij j z ij jA m A b= +    (1) 

 

където , , 1

, , 1

x j x j
j

z j z j

A A
m

A A
−

−

−
=

−
 

 
.j j j jb X m Z= −  

 

, ,.x ij j z ij jB n B d= +    (2) 

 

където , , 1

, , 1

x j x j
j

z j z j

B B
n

B B
−

−

−
=

−
 

 
.j j j jd X n Z= −  

 
Уравнението на контура на 

окръжностите от профилите на детайлите се 
определя по зависимостта 

 

( )( )0,522
, , , ,x ij j z ij z j x jA a A c c= − − +  (3) 

 
където ,z jc , ,z jc  са координатите на центъра на 

окръжностите на профилите от контура на 
детайлите 

ja  - радиусът на окръжностите  на профилите от 

контура на детайлите.  
Той може да се определи по 

зависимостта 
 

( ) ( )( )0,52 2

, , , ,j x j x j z j z ja c A c A= − + −  (4) 

 
Уравнението на окръжностите от 

профилите на контура на заготовките се 
определя по зависимостта  

 

( )( )0,522
, , , ,x ij j z ij z j x jB a B s s= − − +   (5) 

 
където ,z js , ,z js  - координатите от центъра на 

окръжностите на профилите от контура на 
заготовките 

Радиусът на окръжноститее на контура 
на заготовките се определя по зависимостта  

 

( ) ( )( )0,52 2

, , , ,j x j x j z j z ja s B s B= − + − .  (6) 

 
Дълбочината на рязане при струговане 

на ротационни сложно профилни повърхнини се 
определя по израза  
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, ,p ij x ij x ija B A= − .   (7) 

 
В блокове от 17 до 20 се извършва 

разпределяне на максимално възможните 
прибавки за механично обработване на 
съответни по големини прибавки. 

 
 

  

Фиг. 2.  Принципна блок схема на алгоритъма за дискретизация и моделиране на натоварването

На фиг.3 са показани резултати на 
моделирането на дълбочината на рязане при 
еднократно грубо обработване на контура 
(фиг.1).  

След това съгласно предложения 
алгоритъм се прави делене на общата прибавка 
на две груби обработки (фиг.4 и фиг.5). 
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Фиг. 3.  Моделирането на дълбочината на 

рязане при грубо обработване 

 
Фиг. 4.  Моделирането на дълбочината на 

рязане при първата груба обработка 

 
Фиг.5. Моделирането на дълбочината на рязане 

при втората груба обработка 

3. Заключение 
На базата на изведените аналитични 

зависимости и създадена принципна блок-схема 
на алгоритъм за дискредитация и моделиране 
натоварването на РИ при струговане е възможно 
създаването на автоматизирана система за 
оптимизиране  режимите на обработка. 

Разкрито е влиянието на степента на 
дискретизация на аналитично зададените 
контури върху качеството на оптимизация на 
процеса механично обработване на 
сложнопрофилни  повърхнини.  
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
ГРАПАВОСТТА НА ПОВЪРХНОСТИ 
ОБРАБОТВАНИ ПОСРЕДСТВОМ 
ПОВЪРХНОСТНА ПЛАСТИЧНА 

ДЕФОРМАЦИЯ 

ГЕОРГИ ЛЕВИЧАРОВ 
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Технически университет-София, филиал Пловдив, България 
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Резюме: Настоящото изследване представя предварителното планиране на 
експеримент на повърхностна пластична деформация (ППД). Производствените и 
геометричните параметри на процеса на ППД са разглеждани от гледна точна на 
получената грапавост. Въз основа на това, бяха определени нивата на скоростта 
на ротацията, подаването и номиналната стегнатост. Представени са 
съответните заключения относно подходящите условия на процеса. 

Ключови думи: предварително планиране, експеримент, грапавост, повърхностна 
пластична деформация 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE ROUGHNESS 
OF SURFACES PROCESSED BY SURFACE 

PLASTIC DEFORMATION 

GEORGY LEVICHAROV 

Department of Mechanical Equipment and Technologies 
Technical University of Sofia, Branch Plovdiv, Bulgaria 

E-mail: gmlemo@abv.bg 
 

Abstract: This paper presents the pre-planning experiment of surface plastic deformation 
(SPD). The manufacturing and geometrical parameters of the SPD process have been 
studied in aspect of the roughness obtained. On this basis the levels of the speed of rotation, 
feed and nominal tightness have been determined. The respective conclusions in aspect of 
appropriate conditions of the process have been made. 

Key words: pre-planning, experiment, roughness, surface plastic deformation 

 

1. Introduction  

The condition of the surface layers, 
complexly defined as “surface integrity”, depends 
on the technological process of manufacture and 
assembly. It is known that the existence of 
increased microhardness (cold work hardening) and 
residual pressure stress in the surface layers 
increase the service life and safety of the structural 
elements, as the threshold of fatigue rises. The 
application of plastic deformation on the surface 
layers defines specific processing methods which 

stay in the core of the so called strengthening 
technologies.  

The synthesis of new methods for finishing 
processing, as far as they are an expression of a 
certain innovative concept only define the principal 
schemes of interaction between the processed detail 
and the tools (deforming elements). The 
development of the respective strengthening 
technology however is a result of a huge and wide 
scientific-and-research work directed towards the 
technical support of the innovative idea and on this 
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basis defining the optimal parameters for the given 
conditions of the process.  

Subject of this study is the new method for 
mechanical surface processing by plastic 
deformation of external cylindrical surfaces, called 
Spherical motion burnishing (SMB)  (smoothing 
through spherical motion) [5]. The idea that has 
provoked the creation of the method SMB, is a 
counterpoint of the widespread methods for surface 
processing of external cylindrical surfaces 
characterized with interrupted contact in the cross 
section: ball burnishing [2, 3], roller burnishing [1], 
deep rolling [4], diamond burnishing, etc. The 
predominant working scheme of the above-said 
methods are: deforming element positioned in a 
mount, while relying here on sub-spring deforming 
force (elastic system) or on deforming elements 
located in a separator. Oppositely, in the method 
SMB, there is a constant contact in the cross section 
achieved through interaction between tool with 
inner working toroidal surface (with radius r and 
equatorial diameter dt) and a cylindrical detail in 
conditions of ensured tightness between them, 
friction upon sliding and the presence of lubricant 
substance. The method SMB is distinguished by the 
complex motion of the tool with regards to the fixed 
detail – simultaneous spherical movement and 
rectilinear translation in the direction of the detail 
axis [5]. This circumstance is a prerequisite for 
relatively smaller axial force for the process which 
allows the same to be applicable for universal 
equipment thus widening the scope of their 
technological capacity [5]. 

Main purpose of the study is to specify the 
factor levels: rotation frequency ne , feed per 
revolution f, dimensionless radius �r , and the 
initial  unevenness Ra

init  on the basis of certain 
ranges of variation of the independent parameters, 
and specified value of the nominal tightness and its 
respective tolerance by means of scanning the factor 
space with target function the obtained roughness as 
per criterion Ra. Finding a solution to the set task is 
intended for the servicing of planned experiment 
with target functions the obtained roughness Ra and 
microhardness HB.  

 
2. Experimental Setup 

The experimental study is performed on 
method application device on conventional lathes 
by means of the device mounted on the cross-
shaped support.  

The processed samples are made of alloyed 
structural steel 40X with length 30 mm. The tools 
(deforming elements)) with which the experiment 
was performed are made of alloy Ferotic C, with 
nominal equatorial diameter dt = 20 mm.  

In the present study, the following have 
been assumed as independent factors of the process 
SMB: the technological parameters ne and f, the 
nominal tightness in, the dimensionless radius of the 
tool  �r = r/dt , and the initial roughness Ra

init . The 
parameter θ is 2˚, the same as that in the used 
device [5]. 

 

3. Pre-Planning Of The Experiment 
3.1. Influence of the technological 

parameters of the process and the of 
tightness over the obtained roughness in 
constant productivity 
For different nominal tightness (in = 

0.04mm, in=0.07mm, in = 0.1 mm) and different 
combinations of values of the technological 
parameters ne and f, a total of 15 samples have been 
processed. The tool diameter is dt = 20.26 mm, 
while its dimensionless radius is &r = 0.5. For all 
tests, a constant output is selected. As the length of 
the processed surfaces are constant, the productivity 
is expressed by the feeding rate vf. It has been 
chosen: vf = ne f = 140 mm/min.  

The preceding processing is clean turning 
with average value of the obtained roughness Ra = 
1.25 µm. 

All of the three groups of tightness are 
processed for combinations of the technological 
parameters ne and f according to Table 1.  

Table 1.   Combinations of technological 
parameters 

No. of 
combination 

ne, min-1 f, mm/rev 

1 355 0.40 
2 500 0.28 
3 710 0.20 
4 1000 0.14 
5 1400 0.10 

 
Rougness Ra is selected as a criterion for 

the obtained quality of the processed surfaces. The 
same is measured by Mitutoyo Surftest – along two 
generants, which arithmetical mean is taken. The 
obtained results are shown in Table 2 and they are 
visualized on fig. 1 and fig.2.  

The following principle of sample labeling 
is adopted: the first number of the notation 
corresponds to the combination number of the 
technological parameters as per Table 1; the second 
number corresponds to the tightness group, as 
follows: 1 – in = 0.04 mm; 2 - in = 0.07 mm; 3 - in = 
0.1 mm. 
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Table 2.  Measured roughness according to 
Ra , µm 

Sample 
No. 

I generant II generant 

1.1 0.22 0.25 
2.1 0.20 0.18 
3.1 0.14 0.19 
4.1 0.54 0.57 
5.1 0.64 0.56 
1.2 0.33 0.28 
2.2 0.21 0.20 
3.2 0.33 0.19 
4.2 0.22 0.25 
5.2 0.65 0.46 
1.3 0.34 0.25 
2.3 0.34 0.33 
3.3 0.4 0.28 
4.3 0.29 0.27 
5.3 0.73 1.3 

 

 
Fig. 1.  Dependence of the roughness from the 

feeding at constant productivity 

 
Fig. 2.  Dependence of the roughness from the 

rotation frequency at constant productivity 

The Observations confirm the smooth 
running of the process with the exception of the last 
combination of technological parameters (with 
index 5). For all three roughnesses in this 
combination visible defects were observed on the 
processed surfaces, expressed in slightly striated 

lines. Obviously, this combination implies emission 
of large quantity of heat, which is found out when 
touching the processed surfaces. Under these 
conditions the propensity of the processed material 
towards microwelding with the tool is increased 
which worsens the roughness extremely.  The very 
small values of the feeding (especially in 
combination with high rotation frequencies) prolong 
the contact time between a particular point of the 
processed surface and the working surface of the 
tool, which intensifies the process of microwelding 
formation.  

For all the three tightness groups the lowest 
level of roughness is obtained for the following 
intervals of the technological parameters: ne = 355 
+ 710 min-1 and f =0.2 ÷0.4mm/rev. The obtained 
results regarding the roughness show that it is not 
advisable to increase the tightness over  in = 0.07 
mm.  

 
3.2. Impact of the technological parameters 

of the process on the obtained roughness 
in variable productivity 
Eleven new samples are processed with the 

reduced intervals of variation of the three 
parameters (ne, f and in). The diameters of the 
processed surfaces obtained from the preceding 
processing (clear turning with average value of the 
roughness Ra = 1.25 µm) are & 20.32+0.02 -0.01 .  

The diameter of the tool is dt = 20.27 mm, 
while the dimensionless radius is �r = 0.375. In this 
way for all samples the tightness is in = 0.04 + 
0.07mm, i.e. the average value is in = 0.055 mm. 
This part of the experiment is conducted in two 
stages.  

First, with constant feeding f = 0.28 
mm/rev, but with different values of ne, five samples 
were processed (with numbers from 1 to 5).  
Second, with constant rotation speed ne = – 355 
min-1, but with different feedings, six further 
samples were processed (with numbers from 6 to 
11). The combinations of the technological 
parameters are shown in Table 3.  

The roughness is measured my means of 
Mitutoyo Surftest – 4 along thee generants, which 
arithmetical mean is taken. The obtained results are 
shown in Table 4 and they are visualized on fig.3 
and fig.4.  
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Table 3.  Combinations of technical 
parameters 

Combination No. ne =  355 min-1 f, mm/rev 
1 710 0.28 
2 355 0.28 
3 250 0.28 
4 180 0.28 
5 125 0.28 
6 355 0.4 
7 355 0.34 
8 355 0.28 
9 355 0.2 
10 355 0.1 
11 355 0.44 

Table 4.  Measured roughness along Ra, 
µm 

Sample 
No. 

I 
sample 

II 
sample 

III 
sample 

Average 
value 

1 0.18 0.21 0.19 0.193 
2 0.28 0.22 0.24 0.246 
3 0.19 0.33 0.27 0.263 
4 0.32 0.28 0.24 0.28 
5 0.19 0.31 0.30 0.255 
6 0.28 0.24 0.26 0.26 
7 0.28 0.34 0.28 0.30 
8 0.28 0.28 0.32 0.293 
9 0.28 0.27 0.24 0.263 
10 0.41 0.47 0.26 0.38 
11 0.52 0.35 0.48 0.45 

 

 
Fig. 3.  Dependence of the roughness from the 

rotation frequency 

 

 
Fig. 4.  Dependence of the roughness from the 

feeding 

 

3.3. Influence of the initial roughness and 
the radius of curvature of the tool on 
the obtained roughness  

This study is aimed at: 
• Checking the recurrence of the 

condition of the processed surfaces in each group; 
• Finding out the influence of the factor  

�r; 
•   Finding out the influence of the initial 

roughness. 
For this purpose, 3 groups each consisting of 

4 samples are formed, so that the samples of each 
group have the closest diameters after clean turning. 
The maximum deviation is 0.01mm. The initial 
roughness of each sample is measured according to 
the criterion Ra. The data about the diameter 
dimensions and the measured initial roughness of 
the numbered samples are shown in Table 5. The 
tools are made of Ferotic C. The first one is with 
dimensions r = 5mm and dt = 20.25mm, the second 
one – r = 10mm and dt = 20.26 mm. The 
technological parameters of all 12 tests are: ne = 701 
min-1, f = 0.31 mm/rev. 

First, the samples from group III were 
processed (with �r =0.5), and afterwards 
consecutively the samples from group II and I were 
processed in the following order: 12, 10, 11, 9, 7, 6, 
8, 1, 2, 3, 4. The samples from group III and these 
with numbers 7 and 6 from group II were processed 
without preliminary smoothening of the surfaces, 
and these after them – with preliminary smoothing 
of the facets.  

59Youth Forums „Science, Technology, Innovation, Business” 2016



 

Table 5.  Sample Data  

I group, r = 5mm, (  = 0.25) 
Sample No. &, mm Ra

init, µm 
1 20.305 3.6 
2 20.31 4.17 
3 20.31 3.21 
4 20.30 5.2 

II group, r = 5mm, (  = 0.25) 
Sample No. &, mm Ra

init, µm 
5 20.323 0.56 
6 20.324 0.7 
7 20.324 0.87 
8 20.324 0.65 

III group, r = 10mm, (  = 0.5) 
Sample No. &, mm Ra

init, µm 
9 20.33 0.8 
10 20.33 0.9 
11 20.33 0.85 
12 20.332 0.9 

 
Immediately in the processing of the first 

sample (no.12) a slight scratching is observed along 
the full processed length that starts from the edge of 
the facet. The same effect is observed for the 
samples which facets are not preliminary polished. 
On the other samples with preliminary polished 
facets no scratches are observed.  

The measured roughness is shown in Table 
6 and they are visualized on fig. 5.  

Table 6.   

No. Ra,µm No. Ra,µm 
1 0.77 7 0.4 
2 0.56 8 0.54 
3 0.35 9 0.39 
4 1.04 10 0.26 
5 0.29 11 0.42 
6 0.38 12 0.2 

 
The analysis of the results shown on fig.5, 

provide grounds for the following comments:  
• The larger dimensionless radius �r of 

the tool leads to lesser roughness of the processed 
surface of a 40X steel detail. This conclusion 
confirms the observed tendency by [5] in the case of 
processing of carbonous structural steels for 
roughness reduction with increasing the threshold of 
steel flow.  

• The initial roughness of the processed 
surface obtained in the preceding processing has 
substantial influence on the obtained roughness 
after the surface plastic deformation by the method 
SMB, and it has to be considered as a separate 

factor. This factor has to be considered also in the 
definition of the power parameters of the process  
[5]. 

 

 
 

a) 
 

 
 

b) 
 

 
 

c) 
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d) 

Fig. 5.  Dependence of the roughness from the tool 
radius and the initial roughness:a.Third group;  

b. Second group; c. First group; d. Mean value 
of the roughness for each group 

4. Conclusions 
The results of the conducted experimental 

study of the process SMB may be summarized in 
the following conclusions:  

• The rational range of the technological 
parameters of the process – combinations between 
fast rates and small feeds have to be eliminated; 

• It is appropriate the method SMB to be 
applied for relatively smaller values of the nominal 
tightness – in ≤ 0.07 mm; 

• The initial roughness has considerable 
influence on the quality of the processed surfaces 
and it should be taken into account in further studies 
of the process; 

• With regards to the avoidance of 
unwanted scratching it is necessary the entry parts 
of the details to be chamfered. It is appropriate to 

conduct experimental tests with different types of 
lubricants.  
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИ СТРУГОВАНЕ С ОТЧИТАНЕ НА 

ЯВЛЕНИЕТО ТЕХНОЛОГИЧНА НАСЛЕДСТВЕНОСТ 
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ТУ-Габрово, катедра „МТТ“ 
hmetev@abv.bg, tkuzmanov@abv.bg, icex@mail.bg, kovachevt@abv.bg 

Резюме: Отчитайки взаимното влияние на съставните неточности възникващи при 
обстъргване, с отчитане на явлението технологическа наследственост, за 
определянето им е предложена методика и зависимости, даваща възможност за 
изчисляване на коефициентите на трансформация.  

Ключови думи: цилиндрични зъбни колела, калиброване, точност. 

DETERMINATION OF TRANSFORM COEFFICIENTS  

BY TURNING CONSIDERING THE 
PHENOMENON OF TECHNICAL HEREDITY  
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TU-Gabrovo, department of “MEET” 
hmetev@abv.bg, tkuzmanov@abv.bg, icex@mail.bg, kovachevt@abv.bg 

Abstract: Taking into account the mutual influence of the constituent inaccuracies arising 
from turning, taking into account the phenomenon of technological heredity, their 
determination is proposed methodology and relations allows the calculation of the 
transform coefficients. 

Key words: technological heredity, turning, geometry, accuracy, transform coefficients 

 

1. Въведение 
Основна задача на машиностроителното 

производство е повишаване качеството, 
надеждността и дълготрайността на 
произвежданата продукция, т.е. нейните 
потребителски свойства. Решаването на тази 
задача се извършва чрез рационален избор на 
подходяща последователност от технологически 
операции за изработване на детайлите 
(изделията), като особено внимание трябва да се 
отделя на осигуряването на геометричната 
точност и физико-механичните свойства на 
повърхностния слой на детайлите. 

За установяване на обективни 
закономерности е необходимо всестранно 
изучаване на получаваната точност и физико-
механични свойства, при отчитане на явлението 
"технологична наследственост", както в 
рамките на конкретните технологически 
операции, така и за целия технологически 
процес. 

В началните етапи от изследване на 
явлението "технологична наследственост", 
основно внимание се отделяше на качествената 
страна на разглеждания проблем, но имайки 
предвид сложността на изучаваните 
закономерности, използването на получената 
информация, отразяваща само качествената 
страна на въпроса, е трудно. Необходимо е 
извеждането на количествени зависимости. 

За определяне на очакваната неточност 
при струговане на външни ротационни 
повърхнини с отчитане на явлението 
технологична наследственост на ниво преход е 
предложен метод с прилагане на матричния 
подход, даващ възможност за най-пълно 
описание на механизма на формиране на 
съставните неточности и взаимното им влияние 
[1,2] и е разработена методика [3] за определяне 
на коефициентите на трансформация при 
обстъргване, даваща възможност за определяне 
на очакваната точност при отчитане взаимното 
влияние на съставните неточности. 

62Youth Forums „Science, Technology, Innovation, Business” 2016



 

2. Изложение 
С помощта на разработена методика е 

създадената база от данни за коефициентите на 
трансформация на съставните на сумарната 
неточност при обстъргване на заготовки от 
стомана ХН77ТЮР и са построени в двойна 
логаритмична скала графични зависимости на 
същите от скоростта на рязане vc, главния 
установъчен ъгъл rχ , спомагателния устано-

въчен ъгъл '
rχ , радиуса при върха на 

инструмента r (фиг. 1, 2, 3), които с достатъчна 
за практиката точност могат да се апроксимират 
с прави линии. 

Това позволява да се направи извода, че 
с помощта на математическата статистика, при 
достатъчна степен на достоверност могат да се 
получат апроксимиращи зависимости от вида 
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yx rvfCa χχ=∆∆ ,  (1) 

 
където a∆x,∆y е коефициент на трансформация на 
неточността ∆y в неточност ∆x; C1, a1, b1, e1, f1 – 

коефициент и степенни показатели, получени 
при обработване на резултатите от 
изчисленията. 

В (1) коефициентът C1 и степенните 
показатели са получени по следния начин: 

1. На основа на получени стойности за 
коефициентите на трансформация [2,3] в двойна 
логаритмична скала са построени графични 
зависимости на същите от подаването, скоростта 
на рязане, главния установъчен ъгъл, 
спомагателния установъчен ъгъл и радиуса при 
върха на инструмента. Тези графики имат вид, 
аналогичен на показните на фиг.1, 2 и 3. 

2.  За построените графични зависи-
мости са получени уравнения на апрокси-
миращите прави. Напр. за графичните 
зависимости, показани на фиг. 1,2 и 3 са 
получени зависимостите 
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режещия инструмент 

,и,тдε  в съставящата 

неточност от недостатъчна стабилност на 
технологичната система МПИД jε  на сумарната 

неточност; 
дтд,,ири, εεa  - коефициент на 

трансформация на прехода (прохода) на 
неточността и,риε  в съставящата 

д,тд
ε  на 

сумарната неточност; j
a εε ,д,тд

- коефициент на 

трансформация на прехода (прохода) на 
неточността 

д,тд
ε  в съставящата jε  на 

сумарната неточност; 
дтд,,εε j

a - коефициент на 

трансформация на прехода (прохода) на 
неточността jε  в съставящата 

д,тд
ε  на 

сумарната неточност. 
За получените зависимости 

коефициентите на регресия R2 са съответно 
0,9362; 0,9103; 0,919; 0,9989.  

Коефициентите n и степенните 
показатели m за зависимостите от вида 

m
yx nfa =∆∆ , , m

yx nva =∆∆ ,  и т.н., за обработван 

материал XH77TЮР, са дадени в табл.1 и се 
намират при пресичане на ред ∆x и стълб ∆y. 
Напр. за коефициента на трансформация 

итд,,εε j
a , зависимостите имат вида 

 
162,2

итд,, 9879,11 fa
j

=εε   

 
и  
 

2756,1

итд,, 1017,0 −= cj
va εε . 

 
Липсата на коефициента n и степенния 

показател m за някои случаи е резултат от това, 
че се разглежда трансформация на неточност 
върху самата себе си и съответно коефициента 
на трансформация при кой да е режим на рязане 
е 1 (напр. 1, =

jj
a εε , 1

дтд,,дтд,
=εεa  и др.). 

Средната грешка от изчисленията по 
получените зависимости не превишава 15%. 
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Таблица 1. Коефициенти и степенни показатели в зависимостите за коефициентите на 
трансформация за обработван материал ХН77ТЮР  

Елементарни неточности ∆y 
εj εтд,д εтд,и εри,и 

Елементарни 
неточности ∆x 

n m n m n m n m 
m

yx nfa =∆∆ ,  

εj - - 0,7453 0,6729 11,9879 2,1620 13,0080 1,9675 
εтд,д 0,0602 0,1990 - - 0,0142 -0,4587 2,8083 1,7293 
εтд,и 0,2003 0,4856 52,3955  - - 25,3142 1,8479 
εри,и 0,1867 0,5175 4,5635 1,8848 16,2906 2,9977 - - 

m
cyx nva =∆∆ ,  

εj - - 0,0102 -4,4209 0,1017 -1,2756 0,0054 -6,7447 
εтд,д 0,2882 4,1482 - - 0,0603 0,0365 0,0225 -0,4673 
εтд,и 0,9800 3,1232 0,0844 -1,9138 - - 0,8009 1,6962 
εри,и 0,0044 -4,0112 0,2026 -0,0792 0,1882 0,4953 - - 

m
ryx na χ=∆∆ ,  

εj - - 0,0000 4,0424 0,0000 2,3320 0,0008 1,0057 
εтд,д 30,7.104 -3,3139 - - 1,16.107 4,8950 2,19.107 -4,7813 
εтд,и 8,76.103 -2.8105 2,50.105 3,5271 - - 1,29.106 -3,8541 
εри,и 0,0119 0,6100 3,01.10-4 1,6289 2,34.10-4 1,4698 - - 

m
ryx na '

, χ=∆∆  

εj - - 0,0002 1,6920 0,0169 0,3282 0,0002 1,6468 
εтд,д 0,4109 -0,7990 - - 0,4255 -0,9221 0,9806 -0,8870 
εтд,и 0,0019 1,2991 0,0003 2,0646 - - 0,0034 1,2810 
εри,и 1,1258 -0,8339 34,3969 -2,0701 2,6969 -1,5775 - - 

m
yx nra =∆∆ ,  

εj - - 0,0887 -0,0569 0,0586 -0,4025 0,0103 -0,7093 
εтд,д 0,0969 0,3696 - - 0,0698 0,4265 0,2150 0,5779 
εтд,и 0,0194 -3,9964 0,0461 -2,0663 - - 0,0403 -3,6234 
εри,и 0,0676 -0,8481 0,1063 -0,6646 0,0480 -0,5520 - - 

 

 
а 

 
б 

Фиг. 1. Графични зависимости на коефициента 
на трансформация 

ири,,д,тд εεa от f (a) и на 

коефициента на трансформация 
j

a εε ,и,тд
 от vc (б) 

 
а 

 
б 

Фиг. 2. Графични зависимости на коефициента 
на трансформация 

дтд,,ири, εεa от rχ  (a) и на 

коефициента на трансформация 
j

a εε ,д,тд
 от r (б) 
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Фиг. 3. Графична зависимост на коефициента 
на трансформация 

дтд,,εε j
a  от '

rχ  

3. С помощта на получените 
зависимости е възможно намиране на степенна 
зависимост (1) за коефициентите на 

трансформация от технологическите условия на 
обработване. Очевидно е, че в случая степенния 
показател а за подаването ще е равен съответно 

на показателя m от зависимостта 
m

yx nfa =∆∆ , , 

аналогично – за скоростта на рязане и т.н. За 
определяне на коефициента С1 е използван 
израза  

 

11'111

,
1 fe

r
d
r

b
c

a

yx

rvf

a
C

χχ
∆∆= , 

 
с помощта на който е изчислена средната му 
стойност, използвайки и определени стойности 
за коефициентите на трансформация при 
различни технологически условия на 
обработване и степенните показатели от табл.1. 

Определените по посочения начин 
стойности на коефициента С1 и степенните 
показатели a1, b1, e1, f1, за обработван материал 
XH77TЮР са дадени в табл. 2. 

 
Таблица 2. Коефициенти и степенни показатели в зависимостите за коефициентите на 

трансформация от технологическите условия на обработване при струговане на заготовки  
от материал ХН77ТЮР и материал на режещата част на инструмента К20 

 
 

11'111
1,

fe
r

d
r

b
c

a
yx rvfCa χχ=∆∆  

Елементарни неточности ∆y 
εj εтд,д εтд,и εри,и 

Елемен-
тарни 
неточ-

ности ∆x C1 a1 b1 C1 a1 b1 C1 a1 b1 C1 a1 b1 

εj - - - 9,60.10-11 0,6729 -4,4209 2,76.10-5 2,1620 -1,2756 4,29.10-5 1,9675 -6,7447 

εтд,д 2,78.106 0,1990 4,1482 - - - 1,41.107 -0,4587 0,0365 3,33.10-5 1,7293 -0,4673 

εтд,и 2,19.102 0,4856 3,1232 1,01.10-4 2,2206 -1,9138 - - - 3,94.105 1,8479 1,6962 

εри,и 0,020 0,5175 -4,0112 4,34 1,8848 -0,0792 0,301 2,9977 0,4953 - - - 

 d1 e1 f1 d1 e1 f1 d1 e1 f1 d1 e1 f1 

εj - - - 4,0424 1,6920 -0,0569 2,3320 0,3282 -0,4025 1,0057 1,6468 -0,7093 

εтд,д -3,3139 -0,7990 0,3696 - - - -4,8950 -0,9221 0,4265 -4,7813 -0,887 0,5779 

εтд,и -2,8105 1,2991 -3,9964 -3,5271 2,0646 -2,0663 - - - -3,8541 1,2810 -3,6234 

εри,и 0,6100 -0,8339 -0,8481 1,6289 -2,0701 -0,6646 1,4698 -1,5775 -0,5520 - - - 

 
 

3. Заключение 

• Определянето на сумарната неточност 
при механично обработване по аналитико-
изчислителния метод с отчитане на явлението 
технологическа наследственост е възможно с 
помощта на получените степенни зависимости, 
свързващи коефициентите на трансформация на 
елементарните неточности с технологическите 
условия при механично обработване.  

• Създадената база от степенни 
зависимости за определяне на коефициентите на 
трансформация позволява да се повиши 
ефективността на аналитико-изчислителния 

метод за определяне на сумарната неточност при 
стругово обработване. 
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ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА  
СТУДЕНОТО ПЛАСТИЧНО КАЛИБРОВАНЕ  

НА ЗЪБИТЕ НА ЗЪБНИ КОЛЕЛА   

ХРИСТО МЕТЕВ 

ТУ-Габрово, катедра „МТТ“ 
hmetev@abv.bg 

Резюме: Експлоатационните показатели на зъбните колела в значителна степен се 
определят от точността на параметрите и качеството на работните повърхнини 
на зъбите, изискванията към които постоянно се повишават. За оптимизиране на 
условията на обработване (повишаване на производителността, трайността на 
инструмента и качеството на обработваните зъбни колела) в разработката е 
предложен инструмент и реализиран метод за довършващо обработване чрез 
калиброване върху зъбошевинговални машини. Проведени са експериментални 
изследвания доказващи работоспособността на предложения метод.  

Ключови думи: цилиндрични зъбни колела, калиброване, зъбошевинговални машини, 
точност. 

OPPORTUNITY FOR IMPLEMENTATION  
OF COLD PLASTIC CALIBRATION  

OF THE GEAR TEETH  

HRISTO METEV 

TU-Gabrovo, department of “MEET” 
hmetev@abv.bg 

Abstract: The performance of gears largely determined by the accuracy of the parameters 
and quality of the working surfaces of the teeth, requirements are constantly increasing. To 
optimize the processing conditions (increasing productivity, tool life and quality of 
machined gears) in this paper tool is proposed and implemented method of finishing 
machining through calibration on gear-shaving machines. There were experimental studies 
proving the efficiency of the proposed method. 

Key words: cylindrical gears, calibration, gear-shaving machines, accuracy. 

 

1. Въведение 
Експлоатационните качества на зъбните 

колела в значителна степен се определят от 
точността на параметрите и качеството на 
работните повърхнини на зъбите, изискванията 
към които постоянно се повишават. Това е 
резултат от рязкото увеличение на окръжните 
скорости, предаваните мощности, точността, 
както и от необходимостта за тяхната 
надеждност и дълготрайност в производствени 
условия, при оптимален разход на метал. Това 
води до необходимостта от изследвания 
свързани с повишаване качествата на зъбните 
колела и предавки. 

Една от насоките е разработване на 
прогресивните методи на довършващо 

обработване на зъбите на базата на 
реконструиране на съществуващи универсални 
машини или чрез специални приспособления 
към тях, които могат да се изработват и под-
държат от инструментални цехове със средни 
възможности [1,2,3].  

Такъв метод е калиброването, който е 
метод за довършващо обработване без снемане 
на материал от страничните повърхнини на 
зъбите, използващ свойството на металите да се 
деформират пластично в студено състояние 
[4,2,3,5]. Като деформиращи елементи се 
използват закалени накатни ролки, които 
обкатават заготовката с предварително нарязани 
зъби. Осите на обработваното колело и 
накатните ролки са успоредни, като 
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обработването на зъбите се извършва при 
постепенно намаляване на междуцентровото 
разстояние между тях [3]. 

Под действието на деформиращия 
елемент, микронеравностите получени от 
предшестващото зъбообработване се заглаждат, 
като металът се премества встрани от мястото на 
контакта и запълва съседните вдлъбнатини. При 
това големината на микронеравностите на 
обработените повърхнини се намалява, като се 
образуват микронеравности качествено 
различни от тези, получени при обработването 
чрез снемане на материал. Този метод позволява 
да се получат зъби с повишена способност за 
задържане на непрекъснат маслен слой и ниска 
грапавост. 

При калиброването е налице възможност 
за значително увеличаване на допирната 
повърхнина, което води до по-малки контактни 
напрежения и намален шум при работа на 
зъбната двойка. Повърхностните слоеве метал се 
уякчават, увеличава се тяхната твърдост на 
определена дълбочина нормално на повърхни-
ната, а основната част на метала остава с висока 
жилавост, създават се остатъчни напрежения на 
натиск и в резултат на това се получават зъбни 
колела с подобрени якостни и експлоатационни 
качества. 

 
2. Изложение 

Калиброването на зъбни колела може да 
се извърши по три схеми (фиг. 1), като най-
добра е схемата показана на фиг. 1в, осигуря-
ваща висока производителност на процеса. 

Калиброващите зъбни колела 2, закалени 
до твърдост НRС 58…60 и обработени с висока 
степен на точност (4 - 5) и грапавост на 
работните повърхнини (Ra = 0,32µm), се 
разполагат така, че между зъбите им и 
обработваните зъби 1 да се получи малка 
хлабина, след което се извършва радиалното им 
преместване в определени граници. След 
завършване на подавателното движение, 
детайлът се завърта на с определена честота на 
въртене без подаване и калиброващите зъбни 
колела се връщат в изходно положение. 
Въртеливото движение на детайла и 
инструмента по време на радиалното подаване 
се осъществява чрез: 

– принудително задвижване на инстру-
мента 2; 

– принудително задвижване на детайла 1; 
– принудително задвижване на 1 и 2. 
При схемите на фиг. 1б и фиг. 1в се 

задвижват принудително едно или повече от 
калиброващите зъбни колела, като е необходимо 
реверсиране и обилно смазване. 

 

Фиг. 1. Схеми на калиброване на зъби на 
цилиндрични зъбни колела 

(а - с едно калиброващо зъбно колело;  
б - с две калиброващи зъбни колела;  
в - с три калиброващи зъбни колела) 

 

 

Фиг. 2. 

Зацепването без странична хлабина 
между детайла и инструмента в процеса на 
калиброването се извършва по две кръстосани 
допирателни към основните окръжности на 
детайла и инструмента (линиите на зацепване) 
едната от които започва от главата на зъба на де-
тайла и минава през полюса на зацепването към 
основата на зъба, като се обработва едната 
страна на зъба, явяваща се водима. На обратната 
страна на зъба зацепването става от основата 
към главата на зъба. Плъзгането на страничните 
повърхнини на зъбите на 1 и 2, една спрямо 
друга, предизвиква натрупване на материала (в 
направление от главата и основата на зъба към 
делителната окръжност) по водимите повърх-
нини на зъбите на детайла (фиг. 2). В резултат 
на това по делителния цилиндър възниква 
сбиване на материала, като на обратната страна 
на зъба става отнемане на материала от 
делителния цилиндър към основата и главата на 
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зъба. Вследствие на това външният диаметър на 
детайла се увеличава. 

Трудностите, възникващи при калибро-
ването на зъбните колела, се състоят основно в 
преодоляване усилията на съпротивление на 
материала на заготовката от пластичните 
деформации и в отстраняване отклоненията на 
параметрите на готовите зъбни колела. 

За избягване сбиването на материала 
около делителния цилиндър могат да се 
използват: 

- три калиброващи зъбни колела с 
различни ъгли на зацепване, при които в 
резултат на периодично изменящите се 
делителни окръжности се избягва натрупването 
на материала (в този случай не се 
удовлетворяват изискванията, които се 
предявяват към качеството на зъбите); 

- три калиброващи зъбни колела с 
коригиран еволвентен профил (в този случай 
грешката в еволвентния профил на детайла се 
намалява). 

В САЩ и Канада се използва метод за 
довършващо обработване с две калиброващи 
зъбни колела, разположени хоризонтално или 
вертикално, въртящи се независимо, но 
синхронно. Радиалното подаване се осъществява 
или чрез едно неподвижно калиброващо зъбно 
колело (другото притиска детайла към него) или 
чрез двете калиброващи зъбни колела които се 
подават радиално към детайла. 

Машините за калиброване са специално 
изпълнение, а при липса на такива се разра-
ботват конструктивно несложни приспособле-
ния за металорежещи машини с въртеливо 
работно движение. Режимите за калиброване се 
определят по опитен път, за всеки конкретен 
случай, в зависимост от материала и размерите 
на заготовката. 

Фирма "ТРОЙМАШ" ООД - Дряново 
притежава резбовалцоваща машина UPW-25 х 
100 (Германия), която може да се използва и 
като зъбокалиброваща. При нея е възможно 
калиброване с две калиброващи зъбни колела 
със синхронно въртене при радиално подаване 
на едното зъбно колело към другото с 
възможности за отчитане и ограничаване на 
преместването. Машината е с безстепенно 
регулиране на честотата на въртене (50 ÷ 200 
min-1) и на радиалното усилие (≤ 250.103N, през 
2.103N), като може да се включва на 
полуавтоматичен или автоматичен цикъл при 
точност на междуцентровото разстояние ± 4.10-3 
mm. 

Върху тази машина, бяха проведени 
експерименти, които показаха, реалната 
възможност за внедряване в производството на 

довършващото обработване на зъбни чрез 
студеното пластично калиброване. Условията, за 
реализиране на процеса са свързани с: 

• избора на машината, позволяваща: 
радиалното подаване на инструмента да може да 
се ограничава с голяма точност; синхронно 
въртене на калиброващите зъбни колела; 
възможност за отцепване и центроване на 
калиброващите зъбни колела в зависимост от 
броя на зъбите на заготовката; възможност за 
регулиране на радиалната сила. 

• материал на инструментите: с 
термическа обработка и точност, индивидуално 
за всеки конкретен случай; с голяма твърдост и 
жилавост на работните повърхнини.  

• материал на заготовките - твърдостта 
на заготовките не трябва да бъде по-голяма от 
НВ 220. 

За оптимизиране на условията на 
обработване (повишаване на производи-
телността, трайността на инструмента и каче-
ството на обработваните зъбни колела) в катедра 
„МТТ“ на ТУ-Габрово е предложен инструмент 
и реализиран метод за довършващо обработване 
чрез калиброване върху зъбошевинговални 
машини. 

Проведени са експерименталните 
изследвания като са обработени 12 цилиндрични 
зъбни колела от стомана 37Cr4 чрез калиброване 
върху зъбошевинговален полуавтомат 5702B с 
параметри на зъбите: m = 3 mm; z = 52; 
βd = 14°04'; b = 25mm. 

Измерени са точностните показатели на 
зъбите преди и след обработването чрез 
калиброване [6]: отклонение от профила ffr;  
колебание в дължината на общата нормала FVwr; 
радиалното биене на зъбния венец Frr; грешка в 
направлението на зъба Fβr; грапавост на 
работните повърхнини на зъбите. 

Калиброващият твърдосплавен 
инструмент е с параметри: m = 3 mm; z = 53; 
степен на точност - 6 (ENБДС 3296). 

Предшестващото обработване на зъбите 
преди калиброването е фрезоване с червячна 
модулна фреза върху зъбофрезова машина 
5К310. 

За установяване на рационален режим на 
работа са обработени  три цилиндрични зъбни 
колела при различни режими (Vf,надл. = 35,5 
mm/min; Vf,напр. = 0,28 mm/min; n = 100 min-1). 

Контролът и измерването на получените 
качествени показатели е извършено с: 
нормаломер (с точност 0,01 mm); зъбоизмерва-
телна машина PFSU 640 (KLINGELBERG - 
Германия ) и пертометър MARH. 

Получените резултати от измерванията 
преди (криви 1) и след (криви 2) обработване 
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чрез калиброване са представени графично на 
фиг. 3, 4, 5 и 6. 

От графиките се вижда, че точността по 
изследваните показатели се повишава средно с 
1,5 до 3 пъти. За постигане на по-висока точност 
по показателите ffr (фиг. 3) и Fβr (фиг. 4) е 
необходимо по-голямата част от прибавката да 
се разпределя към главата на зъба, тъй като с 
увеличение на Vf,напр. дебелината на главата на 
зъба изтънява и това води до нарастване на 
отклоненията ffr и Fβr. При спазване на това 
условие може да се постигне намаление на ffr и 
Fβr от 3 до 6 пъти. 
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Фиг. 3. Отклонение от профила на зъба - ffr  
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Фиг. 4. Грешка в направлението на зъба - Fβr 
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Фиг. 5. Колебание на дължината на общата 

нормала - Fvwr  
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Фиг. 6. Радиално биене на зъбния венец - Frr  

 

3. Заключение 

• Предложеният метод за довършващо 
обработване на зъбите на зъбни колела чрез 
калиброване е перспективен. Резултатите от 
експерименталните изследвания показват, че се 
подобрява качеството на обработените 
повърхнини (намаляват се отклоненията ffr, Fβr, 
FVwr и Frr; степента на точност се повишава с 1 
до 2 единици, грапавостта се намалява до 
Ra =  0,16µm, при шевинговане тя е Ra =  0,63 µm). 

• Скоростта на деформиране зависи от 
Vf,надл. (при малка скорост на деформиране 
инструментът въздейства по-продължително 
време върху обработваните повърхнини и 
пластичната деформация се разпространява на 
по-голяма дълбочина, на практика е необходимо 
да се работи с по-голяма скорост на 
деформиране, тъй като това води до по-висока 
производителност). 

• Производителността се увеличава 3 ÷ 4 
пъти, тъй като прибавката при калиброване се 
деформира за 2 ÷ 3 надлъжни хода, докато при 
шевинговане тя се снема за 6 ÷ 8 хода. 

• Трайността на твърдосплавните 
калиброващи инструменти е 6 ÷ 8 пъти по-
голяма от трайността на шеверите от бързорезна 
стомана (увеличаването на трайността на 
инструмента се обяснява не само с твърдо-
сплавното изпълнение на зъбите им, но и със 
заменянето на триенето при плъзгане, а при 
шевинговане с триене при търкаляне). 

• Използваните машини и приспо-
собления са същите, както при шевинговането, 
като новият инструмент, заменящ шевера е с 
3 ÷ 5 пъти по-ниска цена. 

• В резултат на деформацията на метала 
при калиброване, по главата и страните на зъба 
се образуват издатини, които могат да се 
отстранят, чрез изработването на фаски (до 
2 mm) по профила на зъба (издатини по страните 
на зъба не се образуват при зъбни колела с 
предварително закръглени зъби). 
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KАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА ПРОЦЕСА  
КАЛИБРОВАНЕ ЗЪБИТЕ НА ЗЪБНИ КОЛЕЛА   

КАЛИН КРУМОВ 

ТУ-Габрово, катедра „МТТ“ 
icex@mail.bg 

Резюме: Експлоатационните показатели на зъбните колела изискват оптимизиране 
на условията на обработване. На основата на проведени експериментални 
изследвания в разработката е направена качествена оценка на метод за 
довършващо обработване на зъби на цилиндрични зъбни колела чрез калиброване. 
Анализирани са получените резултати и са съпоставяни със зъбошевинговани и 
зъбофрезовани зъбни колела по показателите за кинематичната точност, плавност 
на работа, контакт на зъбите и страничната хлабина.  

Ключови думи: цилиндрични зъбни колела, калиброване, точност. 

THE QUALITY PROCESS ASSESSMENT 
CALIBRATE OF GEAR-WHEELS TEETH  

KALIN KRUMOV 

TU-Gabrovo, department of “MEET” 
icex@mail.bg 

Abstract: The performance of gear-wheels require optimization of the processing 
conditions. Based on experimental studies in this paper is a qualitative assessment method 
for finishing machining the teeth of cylindrical gear-wheels by calibration. Analyzes the 
results and are matched with cog-shaved and cog-milled gear-wheels on indicators for 
kinematic accuracy, smoothness of operation, contact the teeth and lateral play. 

Key words: cylindrical gear-wheels, calibration, accuracy. 

 

1. Въведение 
Експлоатационните показатели на 

зъбните колела в значителна степен се 
определят от точността на параметрите и 
качеството на работните повърхнини на зъбите. 
Тяхната надеждност и дълготрайност в 
производствени условия е свързана с окръжните 
скорости и предаваните мощности в процеса на 
експлоатация, което изисква повишаване 
качеството на елементите на зъбните предавки. 

Калиброването на зъбните колела е 
метод за довършващо обработване без снемане 
на материал от страничните повърхнини на 
зъбите на зъбни колела [1,2,3]. За внедряването 
му в производството, е необходимо да се 
направи качествена оценка на базата на 
експериментални изследвания, индивидуални за 
всеки конкретен случай. Сериозна трудност при 
внедряването на метода е необходимостта от 
използването на специални машини за 
калиброване на зъбни колела [2,4]. Наличието на 

резбовалцоваща машина от типа UPW- 25 х 100 
(Германия) във фирма "ТРОЙМАШ" ООД - 
Дряново, дава възможност за провеждане на 
експерименталните изследвания по определена 
схема (фиг. 1). 

 

 
 

Фиг. 1. Схема на провеждане на 
експерименталните изследвания 
 

2. Изложение 
Целта на експерименталните изслед-

вания е получаване на резултати за: годността на 

72Youth Forums „Science, Technology, Innovation, Business” 2016



 

обработените детайли; степента на изправяне на 
грешките в геометричните параметри на зъбите 
на зъбните колела, получени от предшестващата 
обработка; отклонението на изследваните 
геометрични параметри на калиброваните зъбни 
колела и сравняването им с допуска за 
съответната степен на точност; времетраенето 
на процеса; състоянието на инструментите след 
определен брой работни цикли; максималните 
големини на силите при калиброването и др. 

Експериментите са проведени в 
последователността: 

1. Измерване параметрите на зъбите 
след зъбофрезоването им: твърдост по Бринел 
HB; колебание на измервателното между-
центрово разстояние за един оборот на зъбното 
колело irF ′ ; отклонения на стъпката fpt, профила 

ffr и направлението на зъбите Fβr; колебание на 
измервателното междуцентровото разстояние 
при завъртане на един зъб irf ′′ ; радиално биене 
на зъбния венец Frr, и колебанието на дължината 
на общата нормала FVwr. 

2. Изработване на калиброващи зъбни 
колела (от стомана X96CrMo12 с m = 1,5; z = 54, 
закалени до HRC 58…60) и центроването им 
върху машината така, че да бъдат зъб срещу 
междузъбие.  

3. Подготовка на машината и 
установяване на изходното положение на 
подвижното калиброващо зъбно колело така, че 
при зацепване на заготовката с инструментите 
да се получи хлабина 0,3 ÷ 0,6 mm. 

 

 
Фиг. 2. 

 
4. Установяване на заготовките, включ-

ване на въртеливото движение на инструментите 
и подаване на подвижния инструмент към 
неподвижния, като големината на подаването се 
ограничава с упора 3 и контролира с 
измервателен уред (силата на притискане Fmax се 
подбира така, че да не позволи на заготовката да 

измества супорта от радиалното биене на зъбния 
венец). 
 

 
Фиг. 3. 

 

 
Фиг. 4. 

 
След експериментите е направено 

съпоставяне на резултатите за зъбошевинговани 
и зъбофрезовани зъбни колела по показателите 
за кинематичната точност, плавност на работа, 
контакт на зъбите и страничната хлабина 
(ENБДС 3296). 

Контролът и измерването на качестве-
ните показатели е извършено с: нормаломер (с 
точност 0,01 mm); уред за комплексна двупро-
филна проверка КДП - 300; зъбоизмервателна 
машина PFSU 640 (KLINGELBERG - Германия); 
пертометър MARH и микротвърдомер 
"NEQFOT-2". 

Определени са показателите [5]: 
• за оценка на кинематичната 

точност - комплексният показател натрупана 
грешка на стъпка Fpr и диференциалните 
показатели: радиално биене на зъбния венец Frr; 
колебание на измервателното междуцентрово 
разстояние за един оборот на зъбното колело 

irF ′′  и колебание на дължината на общата 
нормала FVwr; 

• за оценка на плавността на 
работа - колебанието на междуцентровото 
разстояние при завъртане на един зъб irf ′′  и 
отклонението от профила на зъба ffr

 ; 
• за оценка на контакта на 

зъбите - отклонението от направлението на 
зъбите Fβr . 

Резултатите от измерванията за дадени в 
табл. 1 и табл. 2. 
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Таблица 1. 
№ на зъбното колело 1 5 6 7 8 9 11 12 13 15 18 20 

Frr, µm 180 160 80 130 250 75 100 140 130 80 85 130 

irF ′′ ,µm 280 185 150 125 160 110 100 120 110 140 150 80 

irf ′′ ,µm 40 40 40 35 55 45 20 40 25 15 50 40 

 
След 
зъбо-

фрезоване 
ffr , µm 32 32 40 34 40 35 30 38 33 32 35 34 
Frr, µm 150 80 55 40 220 50 50 45 15 25 30 20 

irF ′′ ,µm 110 100 55 35 85 45 45 35 35 35 30 35 

irf ′′ , µm 15 15 6 7 10 8 8 10 5 7 10 8 

 
След 

калибро- 
ване 

ffr , µm 15 18 14 13 20 14 10 11 20 13 17 16 
 

Таблица 2.  
№ на зъбното колело 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 18 20 

След 
зъбофрезоване 

35     45 50 50 35 30 25 45 35 35 45 40 

След калиброване 20     25 20 15 15 20 15 25 15 20 20 20 

F
βr

, µ
m

 

След шевинговане  15 10 12 15 20            
 
Диаграмата на относителните сумарни 

натрупани грешки на стъпката Fpкr,отн. на 13 
зъбофрезовани (1) и след това калибровани (2), 
и на 5 шевинговани (3) зъбни колела е показана 
на фиг. 2, а на фиг. 3 – диаграмата на 
абсолютните сумарни натрупани грешки на 
стъпката Fpкr,абс.. 

При сравняване на резултатите за 
зъбните колела след калиброването с тези след 
шевинговане се вижда, че точността по 
показателя Frr не се подобрява, което се дължи 
на изместването на подвижното калиброващо 
зъбно колело от заготовката. Това може да се 
отстрани чрез увеличаване радиалната сила на 
калиброване или чрез намаляване радиалното 
биене на заготовката от предварителното 
обработване. 

Диаграмата на колебанието на дължи-
ната на общата нормала FVwr на зъбофрезованите 
1 и калиброваните 2 зъбни колела е показана на 
фиг. 4. Резултатите показват повишаване на 
точността при калиброваните зъбни колела 
спрямо зъбофрезованите.  

В резултат на пластичната деформация 
се получава наклеп по работните повърхнини 
(на дълбочина до 0,05 mm) на зъбите, резултат 
от който е уякчаване на материала и повишаване 
на твърдостта му (до 70.108 N/m2). По-голяма 
твърдост се получава откъм водимата страна, 
където материалът се сбива към делителният 
цилиндър на зъбното колело. 

Грапавостта на работните повърхнини на 
зъбите е показател за шума и к.п.д. на зъбните 
предавки. Калиброваните зъбни колела са с 
грапавост Ra = 0,63µm. 

3. Заключение 
• Точността на калиброваните зъбни 

колела е в границите на 7 и 8 степен на точност 
(ENБДС 3296), като може да се подобри чрез 
повишаване точността на калиброващите зъбни 
колела. Резултатите за отделните показатели са:  

- отклонения от профила на зъбите са 
ffr ≤ 20µm (7 степен на точност); 

- натрупаната грешка на стъпката е 
Fpr ≤ 80µm (8 степен на точност); 

- радиалното биене на зъбния венец 
Frr ≤ 65µm (8 степен на точност); 

- колебанието на измервателното 
междуцентрово разстояние за един оборот на 
зъбното колело irF ′′  ≤ 110µm (8 степен на 
точност), а колебанието на междуцентровото 
разстояние при завъртане на един зъб 

irf ′′  ≤ 15µm; 
- колебанието на дължината на 

общата нормала FVwr ≤ 30µm (8 степен на 
точност). 

• Грапавостта на работните повърхни-
ни за зъбите при калиброваните зъбни колела е 
Ra = 0,63µm, т.e. по-висока от тази при шевинго-
вани зъбни колела (Ra = 2,5µm); 

• По повърхнините на работните 
профили на зъбите на калиброваните зъбни 
колела се получава наклеп на дълбочина 0,05 
mm, като твърдостта на материала се повишава 
до 70.108 N/m2, следователно подобрява се 
качеството на работните повърхнини. 
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ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ДВИЖЕНИЕТО ПРИ ЕЛЕКТРИФИЦИРАНИЯ 

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 

ИЛКО ТЪРПОВ 

Технически университет – София, филиал Пловдив 
E-mail stsb_plovdiv@abv.bg 

Резюме: В доклада са разгледани общите методи за оптимизация на 
управлението в железопътния транспорт. Представено е експериментално 
изследване и е анализирано оптималното управление, чрез критериите за 
намален разход на енергия и оптималност. 

Ключови думи: управление, оптимално, електрифициран, транспорт, железопътен 

OPTIMUM CONTROL OF THE ELECTRIFIED 
RAIL TRAFFIC 

ILKO TARPOV 

Technical University – Sofia, branch Plovdiv 
E-mail stsb_plovdiv@abv.bg 

Abstract: In the report are examined the main methods for optimization of the control 
of the electrified rail traffic. An experimental research is shown and the optimum 
control is analyzed based on the standards for reduced energy consumption and 
optimality. 

Key words: control, optimum, electrified, traffic, rail 

 

1. Общи сведения за оптимизацията и 
оптималното управление в 
железопътния транспорт 
Терминът оптимизация може най- общо 

да се определи, като процес на търсене на най-
благоприятните условия за постигане на най- 
добър краен резултат. Най-важните части на 
една оптимизационна задача са следните: 

-  Определяне на целта; 
- Наличие на значение за начално 

състояние на оптимизирания обект по 
отношение на целта; 

- Определяне на условията и факторите, 
които оказват влияние върху състоянието на 
обекта за оптимизиране; 

- Определяне на най-доброто действие 
съответстващо на поставената цел, според 
оказващите влияние въздействия и фактори. 

Параметрите на оптимизационната 
задача могат да имат различна физическа 
същност – разход на електрическа енергия или 
гориво, големина на ток, мощност, напрежение, 
относителен или специфичен разход и др. 

Поради липса на строги правила при съставяне 
на словесен и математически модел, неговото 
качество зависи от интуицията и уменията на 
съставителя, пълнотата на знанията му за обекта 
и заобикалящата го среда. 

Правилното формулиране и решаване на 
оптимизационни задачи е труден и понякога 
невъзможен процес. Това налага  да се създават  
нови теории, технологии и технически средства 
с цел да се управляват по-ефективно процесите в 
транспорта и в други отрасли на икономиката. 

Съставянето на математическия модел 
на поставената задача изисква да се определи 
конкретен показател за качество или критерий за 
оптималност. Това е количествен показател, по 
който решенията са най-добри и определя 
степента на най-доброто в указания смисъл при 
определени условия. Като критерии за 
оптималност могат да се използват различни 
технически и икономически показатели и 
оценки (време, път, скорост, разход на енергия и 
др.). Целта на оптимизацията е да се постигне 
екстремална стойност на критерия. Когато 
критерият изразява икономическа изгода, 
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производителност, коефициент на полезно 
действие,  коефициент на мощност и др. е 
налице задача за максимизация. Когато 
критерият изразява някакъв вид загуба на 
енергия, гориво, времетраене на транспортен 
процес, загуба на мощност и др. то тази задача е 
за минимизация. Според [1] “Критерият за 
оптимизация в крайна сметка е тясно свързан с 
целта на оптимизацията и той я изразява.” 

2. Методи за оптимизация 
Методите за оптимизация се делят на две 

основни групи – статични и динамични. Това 
разделяне е в зависимост от характера на 
параметрите на оптимизиране и критериите за 
оптималност. При статичните задачи 
управляващите величини имат характер на 
независими променливи, от които пряко зависи 
критерият за оптималност. За тези задачи е 
характерно това, че промяната на стойностите 
на управляващите параметри води до мигновена 
промяна в стойността на критерия. 

Решението на задачата се изразява в 
намирането на точно определени числени 
стойности за всяка една от управляващите 
величини, за които критерият за оптималност 
приема екстремна стойност при наложените 
ограничения. Такава задачи е транспортната 
задача.  

Критерият за оптималност в статичните 
оптимизационни задачи се нарича целева 
функция или функция на качеството. Тя е 
количествена оценка на състоянието на обекта 
за оптимизация. 

При динамичните оптимизационни 
задачи критерият за оптималност е функционал, 
тоест определя се от множество функции. Най-
често тези функции са управляващите величини 
на обекта или неговите променливи на 
състоянието, които са функции на времето – 
независимата променлива. 

Физическият смисъл на критерият за 
оптималност може да бъде най-различен – 
минимално време за придвижване на влак, 
минимален разход на енергия или гориво, 
минимално износване на спирачните системи на 
подвижния състав и др. 

3. Многокритериална оптимизация 
В действителност оптималното 

управление на движението при 
електрифицирания транспорт не е 
еднокритериално, а е комплекс от множество 
критерии. Целевата функция получава оптимум 
при определени комбинации на управляващите 
параметри. Това показва, че оптимума на един 

критерий не винаги води до най-доброто 
решение. 

Реалните ситуации в инженерната 
практика водят до оптимизационни задачи, 
които са многокритериални. Приемането на 
дадено решение зависи от избрания принцип на 
компромис. „Избора на решение на основата на 
приет принцип в областта на компромисите са 
нарича Парето – оптимално” [2]. 

Оптимизацията на експлоатационните 
разходи не е само икономия на енергия. Тя 
допринася и за подобрено използване 
мощността на локомотивите, чрез увеличаване 
теглото и скоростите на движение на влаковите 
състави. 

В условията на фиксирани графици за 
движение на влаковете, зададено време за 
пътуване  може да се постигне оптимизация, 
чрез подобряване на стратегиите за управление. 

4. Обща постановка на задачата за 
оптимално управление 
Задачата за синтез на оптималното 

управление се формулира, като вариационна 
задача. За целта трябва да бъдат зададени 
ограничителните условия при движението на 
влака, фазовият вектор, крайните условия и 
критерият за оптималност. Формулира се по 
следния начин при зададени уравнения на 
обекта 

 
( , , )x f x y t= ,                          (1) 

 
при зададени ограничения на фазовия 

вектор х(t) и управлението u(t) 
 

( ) ru t R∈  и ( ) nx t R∈                   (2) 
 

и крайни условия 
 

( )н нx t x∈ ; ( )к кx t x∈                   (3) 

 
да се определи това управление и фазова 

траектория, при които критерият за оптималност 
приема минимални стойности. 

 

[ ]( ), ( ); ( ), ( )н кJ j x t u t x t x t=               (4) 

 
За ефективното намаляване на разхода 

на енергия се разглежда влиянието главно на два 
фактора: 

- избора на благоприятна скорост между 
спиранията; 

- прилагане на такива режими на 
движение на електрическите транспортни 
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средства, които оказват положително влияние на 
неговия коефициент на полезно действие. 

Критерият за оптималност J 
представлява комплексна изходяща величина, 
която позволява сравняване на множеството 
възможни решения и избор на най-доброто от 
тях според избрания критерий. 

Енергетиката при движение на влака 
може да се опише математически с нелинейна 
система диференциални уравнения от трети ред, 
като независима променлива може да се 
използва изминатия път –S: 

 

( ) ( )

( )
( )

1

, , ,

,

,

k T

k k

k

dt

dS V
dV

F V N N i s
dS V P Q

F V NdE

dS V N

ζ

η

=

 =  +

=

  (5) 

 
където t е времепътуване; 
ζ /(P+Q)– тегло на влака с отчитане 

влиянието на въртящите се маси на влака; 
Nk – позиция на контролера; 
NT – позиция на кранмашиниста; 
i(s) – съпротивление на движение на 

влака; 
F – абсолютна равнодействаща сила; 
Fk – допирателна теглителна сила; 
η – КПД; 
Е – използвана енергия. 
При фиксирано времепътуване в 

междугарието или участъка, може да бъде 
използван критерия разход на енергия: 

 

( )
( )( )

к

н

s
k

s

F V
E ds

V P Q V

λ
η
 

= + +  
∫        (6) 

 
където Sн и Sк са координати; 

( )kF V  - допирателна сила; 

( )P Q+  - тегло; 

η – коефициент на полезно действие; 
λ – неопределен множител на Лагранж; 
V – скорост на влака. 

4.1. Определяне на относителния разход 
на електрическа енергия 
Относителния разход на 

електроенергия – e*, на ЕТС представлява 
отношението на общата консумирана от 
тяговата мрежа електрическа енергия и 

реализираният от състава пробег. Този разход се 
определя по формулата: 

 

S

E
e* = ,  [kWh/km]                     (7) 

 
където E, kWh е отчетен по електромер 

разход на електроенергия за определен период 
от време; 

S, km – изминат път за същия период от 
време. 

Чрез формула (8) се отчита разхода на 
електроенергия за единица пробег. В практиката 
този показател е основен при планиране на 
необходимите количества трафична 
електрическа енергия. 

4.2. Критерии за оптималност и намален 
разход на енергия  
За да сравним двата режима за возене на 

влака се въвежда критерий за оптималност – β: 
 

( )
ср

E
P Q

SV
g

β =
+

,                     (8) 

 

където 
( )P Q

g

+
 е масата на влака в t; 

S, km – изминат път.  
Произведението на изразходваната 

енергия – Е, към средната скорост за 
движението на влака – Vср ще ни даде критерия 
за намален разход на енергия - µ, чрез 
намаляване на средната скорост на движение на 
влака с 1 km/h. 

 

ср

E

V
µ = ,                            (9) 

 

5. Експериментално изследване на 
оптималното управление 
За определяне размера на разгледаните 

показатели е проведено експериментално 
изследване с цел реализиране на оптимални 
стратегии за управление в железопътния 
транспорт, чрез измерване на разхода на енергия 
в участъка Пловдив – Пазарджик на влакове с 
№,№ 10264 и 10267, като е използван наличния 
електромер монтиран в мотрисата - 
измервателна система LEM. Направени са голям 
обем измервания, по предварително изготвена 
методика, в два варианта. 
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В първия вариант изследването е 
извършено, като машинистът е инструктиран да 
кара с максимално допустимата скорост във 
всяко междугарие.  

Във втория вариант движението се 
извършва като се контролират изискванията за 
зададено времепътуване по книжка разписание.  

Резултатите от експерименталното 
изследването са представени в табличен и 
графичен вид. В таблица 1  са показани средните 
стойности на реализираните скорости в 
изследваните междугария и реализираният 
относителен разход на енергия. 

Таблица 1.  Резултати от 
експерименталното изследване 

Vср, 
km/h 

Vср, 
km/h e* e* 

Междугария 

S, km 
Vср, 

km/h В-т  1 В-т 2 
В-т 
1 

В-т 
1 

1. По-Прос 9.4 63.48 53.16 47.09 5.21 3.93 
2. Прос-Ткл 7.8 68.27 75.69 63.48 6.02 4.10 
3. Ткл-Кад 6.3 63 75.3 60.64 6.66 5.39 
4. Кад-Стм 11.9 89.33 89.03 76.5 4.62 3.86 
5. Стм-Хадж 14.5 87 83.23 82.18 4.27 3.51 
6. Хадж-Огн 

5.8 58 59.05 63.3 7.06 6.72 
7. Огн-Синит 

7.4 49.97 65.19 56.76 4.45 4.18 
8. Синит-Пз 10.7 58.9 65.17 62.39 3.92 3.36 
∑ 73.8 67.24 70.72 64.04 5.02 4.14 

 
От направеното изследване ясно се 

вижда разликата в двата начина на возене на 
влака по отношение на относителния разход. В 
конкретния случай реализираната икономия е в 
размер на 65 kWh и представлява 17,5 % по-
нисък относителен разход общо за цялото 
пътуване. В товарното движение този процент 
може да нарасне значително поради по-големите 
тонажи на съставите и по-редките им спирания. 
 

 

Фиг. 1.  Относителен разход на енергия за 
междугарие 

При първия вариант на фиг. 1 са 
реализирани по-неблагоприятни режими на 
оптимално управление в сравнение с втория 
вариант, при който машинистът ограничава  
движението с максимална скорост през целия 
участък и избягва ненужните престои в гарите за 
спазване на разписанието. Това се дължи на 
понижената средна скорост и от там понижаване 
консумацията на електрическа енергия.  

На фиг. 2 може да се проследи 
изменението на критерия за оптимален разход 
на енергия за всяко междугарие при понижаване 
на скоростта на влака с 1 km/h. Разликите в 
стойности на критерият µ в междугарията 1, 2, 5, 
6 и 8 доказват успешното реализиране на по-
добър режим на управление от страна на 
машиниста във втория вариант при занижена 
средна скорост. 
 

 

Фиг. 2.  Критерий за оптимален разход на 
енергия за междугарие 

6. Заключение 
- С разгледаните критерии за оптимално 

управление могат да бъдат съставени алгоритми 
за всяко междугарие и от там за цялата 
дестинация; 

-Проследяването на енергийните разходи 
и натрупването на точна статистическа 
информация са в основата за успешното 
решаване на оптимизационните задачи; 

- Извеждането на информация в реално 
време на пулта на локомотива за избран 
критерий ще спомогне за по-бързото овладяване 
на ефективния режим на каране. 
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ТУ-София филиал Пловдив, ТУ-София филиал Пловдив 
ruschev@tu-plovdiv.bg, hristo_kz@abv.bg 

Резюме: Определянето на геометрията на горивният блок е критично важна 
стъпка при проектирането на двигателите с твърдо гориво, тъй като прецизното 
изчисляване на геометричните свойства играе важна роля за прогнозиране 
работата на двигателите. Такава прогноза може лесно да бъде постигната ако се 
познават стъпките в процеса на горене. В това изследване се изучава и анализира 
горенето на тримерен звездообразен горивен блок. Конструктивният процес 
включва параметрично моделиране на геометрията в среда на CAD софтуер чрез 
динамични променливи, които определят сложна конфигурация. Началната 
геометрия е определена като повърхност, която определя формата на горивния 
блок.  

Ключови думи: 3-D горивен блок, регресивно горене, вътрешна балистика, 
двигател на твърдо гориво 

BURNBACK ANALYSIS OF STAR SHAPED 
SOLID PROPELLANT 

ASSOC. PROF. DR DECHKO RUSCHEV, MENG. HRISTO SHIPKOV 

TU - Sofia - Branch Plovdiv, TU - Sofia - Branch Plovdiv 
ruschev@tu-plovdiv.bg, hristo_kz@abv.bg 

Abstract: Determination of the grain geometry is an important and critical step in the design of solid 
propellant rocket motors, because accurate calculation of grain geometrical properties plays a vital role 
in performance prediction. The performance prediction of the solid rocket motor can be achieved easily if 
the burn back steps of the grain are known. In this study, grain burn back analysis for 3-D star grain 
geometries for solid rocket motor was investigated. The design process involves parametric modeling of 
the geometry in CAD software through dynamic variables that define the complex configuration. Initial 
geometry is defined in the form of a surface which defines the grain configuration. 
 
 Key words: 3D grains, grain burning regression, internal ballistics, solid rocket motor 

 

1. Въведение 
За функционирането на повечето 

съвременни оръжейни системи е необходим 
двигател за тяхното ускоряване. При сложните 
оръжейни системи като самолети и балистични 
ракети най-често се използват двигатели с течно 
гориво. При оръжията с по-малък радиус на 
действие, като артилерийски системи или ракети 
земя-въздух се използват ракетни системи с по-
проста конструкция и по-ниска себестойност. 
Двигателите на твърдо гориво са най-често 
използвани за това. За различните военни или 
цивилни приложения са необходими двигатели с 
разнообразни характеристики тяга-време, които 
се избират в зависимост от предназначението. 
Ако съставът на горивото е строго определен, то 

основния параметър, който влияе на 
зависимостта на тягата от времето, е формата на 
горящата повърхност. Промяната на тази форма 
по време на работа на двигателя води до 
промяна на площта на горящата повърхност, а 
от там и до промяна в тягата. Настоящият 
анализ определя тези промени по време на 
работа на двигателя. Геометрията на горивния 
блок, а също и на горящата повърхност се 
променят по време на горенето. Налягането в 
ракетния двигател може да бъде определено ако 
е известна площта на горящата повърхност във 
всеки един момент. От анализа на горенето 
може да бъдат получени много други данни, 
като:  
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• Масата на оставащото гориво и 
моментната маса на двигателя; 

• Отделената част; 
• Величината и мястото на очакваното 

температурно натоварване; 
• Деформацията или разрушаването на 

горивния блок, в резултат на напрежения 
или други причини; 

• Площта на напречното сечение на канала 
при всяка стъпка, от там и 
характеристиката на ерозионното горене. 

2. Анализ на горенето с използване на 
моделиране на горивото като твърдо 
тяло 

2.1. Геометрично моделиране на 
горивния блок 
В настоящата статия се използва 

методологията за моделиране горивния блок 
като твърдо тяло. Формата на горивния блок в 
началото на процеса се определя от параметрите 
в таблица 1. Параметрите, които се променят по 
време на горивния процес се модифицират при 
всяка стъпка. Геометрията на формата на 
горивния блок е направена на базата на CAD и 
PRO-E софтуер, който има опции за 
параметрично моделиране. Детайлно описание 
на процеса на моделиране включва на първо 
място моделиране на първоначалната форма на 
горивния блок, за което е необходимо да се знае 
неговата дължина в горивната камера, а също и 
външния и вътрешния радиус на звездата, или 
дебелината на горящия свод на мрежата. 

Таблица 1.  Данни за геометрията 
на двигател на твърдо гориво 

    
500 27.55 15.748 63 

    
35.94 --- 6 30 

По своята същност тези необходими 
данни представляват: дължина по остта, 

Дебелина на горящия свод на мрежата,  
радиус в основата на лъчите, външен 

радиус на върховете на лъчите или вътрешния 
радиус на горивната камера без отчитане на 
бронировката, радиус от центъра на 
сечението до основата на лъчите, радиус на 
закръглението, които се получават след няколко 
стъпки на горивния процес, Ъгъл на 
полуразтвора при върховете на звездата. 
Първоначалната гранична повърхност без 
наличие на горене е с форма на звездата, без 
горящи повърхности. „Режещият 
инструмент“ представлява същата повърхност с 

всички горящи повърхнини. Използвана е 
булевата операция изваждане на инструмента от 
твърдото тяло на горивото. Подобна операция се 
използва да се изреже тялото с всички върхове. 
Крайния резултат от описания процес е 
търсената форма на горивния блок. 

2.2. Скорост на горенето 
Скоростта на горенето е една от двете 

главни променливи на потока на масата, като 
самата скорост се влияе от много фактори сама 
по себе си. Дизайна на твърдото гориво играе 
главна роля, но тя е предопределима. Скоростта 
на горене е добре изучена и факторите 
влияещите ѝ, съгласно [2], [3] са: 

• На първо място и най-вече  налягането в 
горивната камера; 

• Първоначална температура на горивото; 
• Газовият поток през горящата 

повърхност; 
• Движение на ракетата (например бързо 

въртене около оста); 
Изучаването на ефектите от тези 

фактори все още не може да обезпечи 
аналитични прогнози. Но ефектите в резултат на 
всяко едно условие по отделно са изучени и 
осигуряват добри емпирични прогнози [2], [3]. 

2.2.1. Налягане и скорост на горене 
Експерименталните тестове на различни 

горива установяват зависимостта на скоростта 
на горене от налягането. Бърз преглед на 
подобни експериментални измервания [2] води 
до установяване следната зависимост [4] 

 (1) 

Това е известно като закона на Vieille, 
където  и  се определят емпирично за 
конкретно гориво и се прилагат за определен 
диапазон налягания. Задавайки различни 
стойности на  и  могат да бъдат определени 
необходимите връзки между скоростта на 
горене и налягането по време на запалването. 

2.2.2. Температура и скорост на горене 
Скоростта на горене значително се 

повлиява от температурата основно в случаите 
когато имаме наличие на химични реакции. Ето 
защо началната температура на горивото влияе 
на скоростта на горенето. Ако ракетата по време 
на полет е изложена на екстремни температури, 
под 220°K или над 344°K е важно да се види 
поведението на горивото при тези температури. 
Типичното смесиво гориво показва вариации от 
20 до 35% на налягането в горивната камера  

81Youth Forums „Science, Technology, Innovation, Business” 2016



 

[2]. Нещо повече при такива температурни 
вариации времето на тягата варира в същите 
граници. Ефекта на температурата на горивото 
върху налягането се изразява по следния начин: 

 (2) 

Където  е вариацията на налягането 
около едно референтно налягане , при 
температурна вариация  с експериментално 
установен коефициент , който се нарича 
температурна чувствителност на налягането в 
постоянно горяща зона (K).  

2.3. Геометрия на горивния блок 
Скоростта на горене определя колко 

бързо изгаря горивото. Количеството гориво 
достъпно за горене се определя от формата на 
горивото, т.е. от неговата геометрия. Горенето 
се случва на съответната повърхност и нейната 
форма се определя от геометрията ѝ. Масата на 
горивото се разпределя в горивната камера. В 
момента на запалване всички повърхности, 
граничещи с тази кухина ще започнат да горят. 
При горенето повърхността се губи тъй като 
твърдото гориво се превръща в газ. Това 
отдръпване става в посока по нормалата към 
повърхността. Формата на шашката определя 
поведението на повърхността на горенето с 
времето. Тази форма в повечето случаи има 
цилиндрична симетрия за това е достатъчно да 
се изследва нейното двуизмерно напречно 
сечение. Ефективността на горивото обикновено 
се измерва чрез диаграма на тягата спрямо 
времето. При комбинация от прогресивно, 
последвано от регресивно или постоянно горене 
обикновено изисква по екзотични форми, като 
звезди (фиг.1). Повърхността на горене се движи 
радиално и по този начин дълбочината на горене 
линейно се променя от по малък към по голям 
радиус на окръжността. Промяната на горящата 
повърхност най-добре описва еволюцията в 
геометрията на горивния блок. Тази повърхност 
всъщност е фронта на горене. 

2.4. Геометрична регресия 
Геометричната регресия се описва чрез 

мрежова стъпка еднаква във всички направления. 
На всяка такава стъпка геометрията на шашката 
се генерира автоматично, след което съответния 
обем се запаметява във файл. Обезпечава се 
насоката на намаляване на горивния блок. 
Звездообразната форма се определя от 
параметри, като всеки набор от параметри 
дефинира уникална звездообразна форма. След 
оформянето на първоначалната такава, нейната 

еволюция се моделира базирайки се на 
постоянни референтни точки вътре в нея, които 
не се променят. Както беше отбелязано звездата 
се изгражда от прави секции или кръгли такива 
и тези секции се дефинират като функции. За 
тези функции се използват полярни координати, 
като описанието на фронта се задава като 
функция  на ъгъла (фигура 2). Определят се 
пресечните точки между различните секции. От 
тези точки е възможно да се определи реда, по 
който различните секции изгарят или изчезват. 
Използвайки всичките тези точки, функции и 
времена на разрушаване на различни секции, 
става възможно да се конструира формата като 
функция от дълбочината на горене.  

 

 
Този метод е единствения който дава 

точно решение на задачата. Това е благодарение 
на факта, че функцията описваща формата не е 
непрекъсната, а функция, представляваща 
обединение на различни части. Всяка такава 
част лесно се определя като функция на 
дълбочината на горене. Частите представляващи 
части от права линия еволвират чрез движение 
по направление перпендикулярно на самите 
линии. Разстоянието, на което се транслира една 
такава линия е равно на дълбочината на горене. 
Радиусът нараства линейно със дълбочината на 

 
Фиг. 1.  Звездообразно гориво горящо с 

посока на вън. Жълтите линии 
показват началната, а зелената 
крайната повърхностна горенето. 

 
Фиг. 2.  Радиалната функция , 

представляваща разстоянието от 
началото до фронта на горене. 
Функцията   начертана за 
интервала 0 до  описва целия 
фронт. 
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горене (фигура 3). Изпъкналия кръгов сектор 
намалява (фигура 4), неговия радиус линейно се 
свива с дълбочината на горене до момента в 
който тази дълбочина стане равна на неговия 
първоначален радиус. В този случай радиуса на 
окръжността достига до 0. Кръгов сектор с 
радиус 0 се трансформира в остър ъгъл. В този 
случай кръговия сектор се пропуска заедно с 
следващите стъпки в изчислението и 
граничещите части на функцията се пресичат 
една с друга. Използвайки всички пресечни 
точки и части от функцията интервалите на 
всяка част от прекъснатата функция са 
определят еднозначни. Използвайки 
функционалното описание получаваме цялата 
информация за формата, тя се разпечатва, 
изчислява се външната обиколка на формата и 
остатъчния обем гориво и отвора. 

 

Формула за изчисляване на обема 

Обемът на триизмерната кухина заеман 
от газа се представя като функция на 
измеренията на горенето. Това представяне 
може да бъде записано като: 

 (3) 

 
Където  е постоянен обем, зает от 

възпламенителната система . По нататък броя на 
сегментите  най общо казано нараства по 

време на изчислителния процес поради аксиално 
изгорелите сегменти. 

Не изгорялата маса на горивото може да 
бъде представена като: 

 (4) 

Където  е целия вътрешен обем на 
двигателя на твърдо гориво. Може да се 
отбележи че куполообразните структури са 
взети в предвид при изчисляването на  и това 
дава по точни резултати. Най-накрая изгорялата 
маса на горивото се определя чрез: 

 (5) 

3. Прогноза за поведението на двигателя 
Това поведение се изчислява с 

използване на опростен балистичен модел. 
Кривите налягане-време (история на налягането) 
се характеризират с бърза промяна на 
налягането за кратък период при старта след 
запалване и крайната фаза когато горивото е 
изцяло изгоряло. Междувременно кривата на 
налягане е доминирана от квазистатична фаза, в 
която характеристиките се определят основно от 
геометрията на горивния блок и неговото горене. 
Определящите уравнения за налягането в 
камерата се извеждат от масовите превръщания, 
формулировките за идеалния газ и 
определението за идеална характеристична 
скорост. Едно от важните уравнения описва 
промяната на налягането с времето и 
представлява обикновено диференциално 
уравнение от първи ред 

 (6) 

Където  е моментния обем на кухината 
запълнена с газ, който обем се увеличава с 
времето,  повърхнината от горивото, 
изложена на горене;  и  плътностите 
съответно на твърдата и газовата фаза на 
горивото;  универсална газова константа;  
температурата в камерата, която се счита за 
независима от налягането и в повечето случаи се 
счита за постоянна [5], [8]. По нататък, тъй като 
плътността на газовата фаза е много по малка от 
тази на твърдата фаза, се приема << . Често 
пъти газовата плътност се пренебрегва. Със (2, 
7) в такъв случай е възможно да се завърши 
кривата налягане-време. 

При известно налягане в камерата, тягата 
на двигателя на твърдо гориво може да се 
изчисли със следната проста формула 

Фигура 3 & 4: 
Фиг. 3.  Еволюция на фронта на 

вдлъбнатата форма, острия връх 
изчезва. 

Фиг. 4.  Еволюция на фронта на 
изпъкналата форма и оформянето на 
остър връх. 
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 (7) 

Ако масата, която се генерира като газ в 
резултат на горенето е равна на масата, която 
изтича от соплото, тогава налягането в 
горивната камера се пресмята посредством 
баланса на масата и в крайна сметка 
уравнението описващо устойчивата работа на 
двигателя е както следва  

 (8) 

3.1. Изчисляване на обемни площи на 
базата на геометрични данни за 
горивото 
CAD програмите могат да изчисляват 

само пълната повърхност на твърдо тяло, но при 
реалното горене общата горяща повърхност се 
състои само от повърхности изложени на горене. 
Когато дорникът навлиза в шашката, горящата 
повърхност е повърхността на самия дорник. 
Ако пълната повърхност на горивния блок е , 
то тя е определена еднозначно при старта на 
програмата. С навлизането на дорника, неговата 
външна повърхност  се изчислява при всяка 
стъпка. След изваждането на дорника изцяло от 
горивния блок се получава модел, чиято 
повърхност се пресмята като . Тези различни 
повърхности са показани по долу. 

 

 

 

 

4. Заключение 

Горните фигури показват 
повърхностната регресия на горивния блок и 
дорника по време на горенето на твърдото 
гориво и се изследват 3 етапа на горенето, 
изразени в проценти на повърхностната 
регресия на горивния блок и дорника заедно. От 
тези диаграми може да бъде прогнозирано 
действието на двигателя на ракетата както по 
горе обяснихме, а също можем да представим 
във вид на графика резултатите, като различните 
криви изразяват съответните параметри, а 
именно налягане, тяга, неизгоряло гориво, 
изгоряло такова, повърхности на горене, 
развитието на обема на газовата кухина. Тези 
графики са построени и отразяват параметрите 
по време на работата на ракетния двигател и 
предоставят основни данни за работата му. 
Могат да бъдат сравнени резултатите, получени 
аналитично и геометрично. Ако разгледаме 
някои цилиндрични форми на твърдо гориво, 
типа горене е прогресивен и налягането и тягата 
нарастват непрекъснато с развитието на мрежата 
на представяне на модела, но в звездообразната 
форма има възможност за развитие на 3 вида 
горене, което се постига като варираме с 
геометричните параметри по време на процеса. 
Ето защо дизайна на звездообразни форми на 
горивото играе много важна роля при 
съвременните ракетни двигатели. В тази насока 

 
Фиг. 5.  Повърхностна регресия на 

горивния блок и дорника (0%) 

 
Фиг. 6.  Повърхностна регресия на 

горивния блок и дорника (30%) 

 
Фиг. 7.  Повърхностна регресия на 

горивния блок и дорника (70%) 
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също се провеждат научни изследвания за да се 
сведат до минимум ефектите от появяването на 
големи напрежения в твърдогоривното тяло по 
време на горенето.  
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Фиг. 8.  Графики на зависимостите 
разстояние по мрежата – 
неизгоряло/изгоряло гориво 

 
 

 
 

Фиг. 9.  Графики на зависимостите 
разстояние по мрежата – обем на 
камерата / площ на горене 
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ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ 
ПЛОДОВЕ 

ИВАН СЕМКОВ, ДИНКО ВАЛДЖЕВ 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, 
semkov@mail.bg, didovaldjiev@gmail.com  

Резюме: Инвестициите в овощни градини с дюли са много печеливши, тъй като те 
са от най-дефицитните култури в момента в нашата страна. Добивите от дюля са 
по 8 тона от декар, което я прави потенциално най-печелившата овощна култура (с 
печалба около 4 хил. лв от декар). В списъка със застрашените сортове, важни за 
селското стопанство, за които размерът на годишните субсидии от 
еврофондовете е 787,39 евро/ha, влиза местният сорт Пазарджишка ябълковидна.  

Ключови думи: дюля, Cydonia oblonga, овощни градини 

PRODUCTION OF ENDANGERED FRUIT  

IVAN SEMKOV, DINKO VALDZHEV 

University of Agribusiness and Rural Development 
semkov@mail.bg, didovaldjiev@gmail.com 

Abstract: Investments in orchards with quinces are very profitable, as they are most scarce 
crops currently in our country. Yields of quince are eight tons per hectare, making it 
potentially the most profitable fruit trees (with profit around 4 thousand. Lev per hectare). 
In the list of endangered varieties important for agriculture, for which the amount of 
annual subsidies from EU funds is € 787.39 / ha, enter the local quince variety 
Pazardzhishka yabulkovidna. 

Key words: quince, Cydonia oblonga, orchards 

 

Обосновка на инвестирането в дюлеви 
насаждения. Инвестициите в овощни градини с 
дюли са много печеливши, тъй като те са от най-
дефицитните култури в момента в нашата 
страна. Може да се каже, че почти са изчезнали 
от овощарството в страната.  

Добивите от дюлята са по 8 тона от 
декар. При цена от 50 ст. за килограм, печалбата 
е 4 хил. лв. При никоя друга култура печалбите 
не са в такъв размер [1, 2]. 

Дюлите са включени в списъка на 
Министерството на земеделието и храните за 
кандидатстване за субсидии при отглеждане на 
застрашени от изчезване сортове плодове и 
зеленчуци, по мярка „Агроекология и климат“ 
от новата програма за развитие на селските 
райони. За да бъдат насърчени стопаните да 
отглеждат старите български сортове плодове, 
от еврофондовете се отпускат допълнителни 
субсидии, които да компенсират но-ниските 
добиви от тези култури. За разлика от 
съвременните хибриди старите сортове дават 
по-малко плодове и са по-неустойчиви срещу 
болести, което влияе върху доходите на 

фермерите. Затова на хектар се отпускат 
допълнителни субсидии. При трайните 
насаждения размерът на годишното плащане е 
787,39 евро/ha. Минималната площ, с която 
може да се участва е 1 декар, а максималната 
500 da. Подпомагат се застрашените от 
изчезване местни сортове и популации от 
всички земеделски култури, които са 
традиционни за отглеждане на територията на 
Република България. В одобрения от 
министерството списък фигурират 96 сорта 
зеленчуци и 125 сорта плодове. В списъка със 
застрашените сортове, важни за селското 
стопанство, влиза и местният сорт дюля 
Пазарджишка ябълковидна [3].  

 
Необходими условия при създаване на 

насажденията. Инвеститорът трябва да има 
бизнес план и точна преценка, за да се направи 
правилният избор на културата в зависимост от 
местонахождението на земята и почвата. Всеки 
един фактор оказва съществено влияние. 
Засаждането е еднократно, но създаването на 
насаждението не е в рамките на една година. 
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През първите три-четири години след като се 
засади, всяко едно дърво от градината трябва да 
израсне с правилна форма. Затова е необходимо 
производителите да се консултират със 
специалисти и да бъдат направени: анализ на 
почвата, върху която ще се създава овощната 
градина, препоръка за сортов състав, разстояния 
на засаждане, най-добрата ориентация спрямо 
разположението на конкретния терен, и 
перманентни указания за изграждането и 
отглеждането на градината [4].  

 
Особености в технологията на 

производство на дюли. Дюлята представлява 
дърво или храст с височина от 1,5 до 5 метра. Тя 
е едно от най-рано плододаващите ежегодно и 
обилно култури. Плододава на късите и дългите 
клонки. Цветните пъпки се залагат през късна 
есен след беритбата на плодовете и посрещат 
зимата слабо недоразвити. Болшинството 
сортове дюля са самобезплодни или 
самостерилни, затова в градината трябва да има 
поне два сорта. Дюлята започва да плододава на 
5-6-та година. Добивът от едно дърво достига до 
30-40 кг плодове, а в периода на активно 
плододаване може да се наберат над 50 
кг. Плодовете на дюлята са едри, лимонено-
жълти, понякога оребрени, покрити с мъх. По 
форма напомнят ябълка или круша, но се 
отличават от тях по многобройните гнезда и по-
твърдото и кисело плодово месо. Дюлята 
съдържа разнообразни биологично активни 
вещества. Нейната продължителност на 
съхранение и високите й технологични качества 
я нареждат сред ценните видове в овощните 
градини.  

Дюлята се отнася към топлолюбивите 
плодни култури, които понасят добре 
горещините и атмосферното засушаване. 
Пониженията на температурите до минус 28 - 
29° също не са опасни за дървото. През зими с 
продължителни застудявания и минимална 
температура по-ниска от минус 32°С може да се 
повредят плодните, вегетативните пъпки и 
едногодишните клонки. Въпреки това, 
благодарение на добрата си възстановителна 
способност, след силни повреди от студовете 
дървото възвръща нормалното си плододаване 
на 2-3-та година.  

Дюлевите дървета образуват голям брой 
тънки и гъсто обраснали скелетни корени и 
разклонения. По-голяма част от корените се 
разполагат в почвения пласт от 25 до 65 cm 
дълбочина. Големи и качествени добиви се 
получават на достатъчно влажни, богати с 
хранителни вещества и пропускливи почви. 
Сухите и бедни песъчливи почви с по-голям 

процент вар не са подходящи за отглеждане на 
дюлята. За отглеждане на дюля може да се 
използуват и почви с по-високо ниво на 
подпочвените води. 

Дюлята е култура, която понася 
зачимяването по-добре, отколкото другите 
овощни видове, макар че то влияе отрицателно 
върху прираста и плододаването й. Най-добре е 
дюлевите градини да се поддържат в черна угар. 
Основната обработка се извършва през есента на 
дълбочина до 15 cm. в средата на междуредията 
и 10-12 cm покрай редовете. През вегетационния 
период се извършват 5-6 разрохквания на 
дълбочина до 8 cm. Отрицателното влияние на 
продължителното поддържане на почвената 
повърхност в черна угар се отстранява чрез 
периодично торене с оборски тор, чрез засяване 
на култури за зелено торене или чрез 
краткотрайно затревяване както при ябълката. 

Дюлята се развива и плододава добре 
при редовно напояване. През вегетационния 
период почвената влажност трябва да се 
поддържа над 65% от пределната полска 
влагоемност. Първата поливка се извършва 
преди цъфтежа. При ранно пролетно засушаване 
тя осигурява добър завръз и задоволителен 
прираст. Втората поливка се извършва към 
средата на юни, а следващите 2-3 поливни - до 
септември. Поливките осигуряват нормален 
прираст и наедряване на плодовете. При 
младите дървета поливките трябва да бъдат 
преустановени към края на август, за да могат 
леторастите да узреят. 

Дюлята се размножава по вегетативен 
начин чрез издънки, чрез загърляне, чрез 
резници и чрез присаждане. Възрастните 
дървета се присаждат на калем, а 
едногодишните подложки - на пъпка. 
Присаждането на калем се извършва рано 
напролет, когато сокодвижението е все още 
слабо. Най-добри резултати се получават при 
присаждането на страничен зарез и на кози крак. 
За размножаване на дюлевите сортове се 
използуват подложки от Анжерска дюля и 
Прованска дюля. За размножаване на дюлята 
може да се използуват и семеначета от някои 
културни или полукултурни дюлеви сортове. 

Дюлята се отглежда с ниско стъбло. 
Когато дърветата се формират по подобрената 
етажна корона, стъблото е 40-50 cm високо. 
Обикновено дюлевите дървета се формират с 
два етажа. Първият етаж се състои от 3-4 
скелетни клона, а вторият - от два. Разстоянието 
между етажите е 60-70 cm. Засадените дръвчета 
се съкращават на 70-80 cm височина от 
повърхността на почвата. През лятото 
филизенето, изборът на скелетни клони и 
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другите операции се извършват както при 
резитбата за формиране на ябълкови дръвчета. 
Клоните, оставени за скелетни, се съкращават 
1/3 до 1/4 от дължината им. Много силната 
резитба предизвиква растеж на силни клонки, 
които сгъстяват много короната и забавят 
плододаването. 

При резитбата за плододаване на дюлята 
се съкращават само силните клонки. При 
прореждането се отстраняват предимно силните, 
сухите, болните, много слабите и преплитащите 
се клонки. Засъхналите клончета се съкращават 
до здрава дървесина. На старите и слабите 
дървета се извършва по-силна резитба. Ако след 
прореждането и съкращаването на 
едногодишния прираст растежът на дюлевите 
дървета не се засилва, пристъпва се към резитба 
за подмладяване. Чрез торене и резитба 
дюлевите дръвчета може да се поддържат в 
постоянен вегетативен растеж, който е гаранция 
за нормално и редовно плододаване. Чрез 
резитбата за подмладяване се удължава 
продуктивният период на дюлевите дървета. 

От растителнозащитните мероприятия за 
дюлята са от по-голямо значение тези за борба с 
болестите, отколкото мероприятията за борба с 
неприятелите. Прилагат се агротехнически, 
механични и химични методи и средства за 
растителна защита. Особено внимание трябва да 
се обръща на мероприятията за борба срещу 
загиването на завръзите и кафявите листни 
петна, като пръсканията започнат още преди 
цъфтежа. Болестта загиване на завръзите 
причинява големи повреди както на цветовете и 
завръзите, така и на плодовете. Особено силно 
страдат дърветата, които се намират в 
непроветриви места. Заразените цветове и 
завръзи изсъхват. Много чувствителен на 
кафявото гниене е сортът Португалска дюля. По 
листата болестта кафяви листни петна 
причинява червенокафяви закръглени петна, 
вследствие на които листата опадат. Болестта 
заразява и леторастите, и плодовете. 
Причинителят зимува в окапалите листа. 
Борбата включва събиране и изгаряне на 
окапалите листа; пръскане с 0,06% Бенлейт 
преди и през цъфтежа и веднага след 
прецъфтяването. За препоръчване е за пръскане 
срещу болестите по дюлята да се използуват 
препарати на медна база (бордолезов разтвор, 
купроцин), защото те имат по-продължително 
действие от органичните препарати и не 
повреждат листата и плодовете на дюлята. 

Най-популярните дюлеви сортове в 
България са следните: Асеница - български сорт. 
Плодовете са едри (430 g), закръглено конични, 
слабо ребристи, изравнени по форма и големина. 

Кожицата е зеленикавожълта, гладка, тънка, 
покрита с фин мъх. Плодовото месо е 
бледожълтеникаво, крехко, плътно, сочно, 
умерено кисело, с приятен аромат, без 
каменисти клетки и много добър вкус. 
Плодовете узряват през първата половина на 
октомври. Подходящи са за компот. Дърветата 
са умерено до силно растящи и родовити. 
Цъфтежът е късен. Сортът е самоопрашващ се. 
Не проявява голяма чувствителност към 
болести; Португалска дюля: Плодовете са много 
едри - единични плодове достигат до 1,5 kg. 
Плодовото месо е жълтеникаво, сочно, слабо 
сладко, стипчиво, с каменисти клетки около 
семенните камерки и добри вкусови качества. 
Плодовете узряват в края на септември и 
началото на октомври. Използуват се предимно 
за преработка, която трябва да се извършва 
наскоро след беритбата. При съхраняване на 
плодовете се появяват горчиви петна, които 
влошават много вкусовите качества на 
плодовото месо. Дърветата са силно растящи, 
имат добро и редовно плододаване. 
Чувствителни са на ниски зимни температури. 
Цъфтежът им е късен; Тримонциум (Италианска 
дюля): Плодовете са средно едри и изравнени по 
големина. Плодовото месо е жълтеникаво, 
сочно, малко сладко, възкисело, стипчиво, 
ароматично и с добри вкусови качества. 
Плодовете узряват през втората половина на 
октомври. Използуват се за преработка. 
Съхраняват се до края на декември, без да се 
появяват горчиви петна по тях. Дърветата са 
силно растящи, рано встъпват в плододаване и 
са много родовити. Цъфтежът им е късен. 
Сортът Тримонциум е по-студоустойчив от 
сорта Португалска дюля; Хемус - български 
сорт. Плодовете са едри и бледожълтеникави. 
Плодовото месо е жълтеникавобяло, нежно, 
сладко, умерено сочно, приятно кисело и почти 
без каменисти клетки. То е ароматично. 
Плодовете узряват в началото на октомври. При 
обикновени условия се съхраняват до декември. 
Не се напада от горчиви петна. Дърветата са 
умерено растящи. Цъфтежът е късен. Слабо се 
напада от монилия [5]. 

Беритбата на дюлевите плодове се 
извършва на ръка обикновено през октомври, 
преди да е паднала първата слана. Тогава те 
придобиват жълто оцветяване и дръжките им се 
откъсват лесно от клонките. Беритбата се 
извършва, като плодът се обхваща с цялата ръка 
и леко се повдига и завъртва до окончателното 
му откъсване [6]. 
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Заключение: Основните мотиви за 
създаване на дюлеви овощни градини са 
следните: 
• Дюлите са от най-дефицитните култури 
в момента в нашата страна.  
• Добивите от дюля са по 8 тона от декар, 
което я прави потенциално най-печелившата 
овощна култура (с печалба около 4 хил. лв от 
декар).  
• В списъка със застрашените сортове, 
важни за селското стопанство, за които размерът 
на годишните субсидии от еврофондовете е 
787,39 евро/ха, влиза местният сорт 
Пазарджишка ябълковидна.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Използвани източници: 
1. 2010, Инвестициите в овощни градини с 
круши и дюли са много печеливши,  http:// focus-
news.net/ opinion/ 0000/00/00/14596/ 
2. 2010, Трябва да се финансира целево 
създаването на крушови и дюлеви насаждения, 
които са силно занемарени, http:// www.focus-
news.net/opinion/0000/00/00/13906/ 
3. 2015, От 222 до 787 евро за хектар е 
субсидията за отглеждане на изчезващи сортове 
плодове и зеленчуци, http://sinor.bg/41127-ot-
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4. 2015, http:// www.economynews.bg/ news 
8560. html 
5. 2015, Сортове дюли, http:// agronet.bg 
/agro / ovostarstvo/4306-sortove-dyuli.html 
6. 2015, http://www.agrotrade-bg.biz/ 
viewpage. php?  page_id=4 
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EX SITU СЪХРАНЕНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 
POACEAE В НАЦИОНАЛНАТА КОЛЕКЦИЯ ПРИ ИРГР-

САДОВО 

ГЕРГАНА ДЕШЕВА, ЕВГЕНИЯ ВЪЛЧИНОВА, КАТЯ УЗУНДЖАЛИЕВА 

Институт по Растителни Генетични Ресурси „Константин 
Малков“ 

gergana_desheva@abv.bg, zenj_val@abv.bg, k_spassova@abv.bg 
 

Резюме: Запазването на разнообразието от културни растителни видове и 
техните диви родственици от сем. Poaeceae чрез методите на ex situ 
съхранение в Националната генбанка и ботаническа градина при ИРГР-Садово 
е един от основните приоритети на Програмата по РГР в рамките на ЕCPGR и 
в координираното направление за опазване на биоразнообразието на 
национално ниво. В базовата колекция на Националната генбанка се 
съхраняват 28 022 образци от 25 рода и 164 растителни видове. В 
ботаническата градина се поддържат 43 растителни вида, от които 4 редки, 2 
застрашени, 1 български ендемит и 1 балкански ендемит. Колекционираните 
образци представляват разнообразен материал от зародишна плазма, която 
предоставя възможности за многостранно използване. Представени са данни и 
модели за дългосрочно съхранение в генбанката чрез семена. Не са установени 
съществени промени в жизнеността на семената, които да водят до загуба на 
образци, при дългосрочното съхранение на 33 вида. Това доказва високата 
надеждност на възприетата технология и на модела за контрол в Националната 
генбанка. 

Ключови думи: Poaceaee, ex situ, in vivo, съхранение, генбанка, ботаническа 
градина. 

 

EX SITU CONSERVATION OF SPECIES FROM POACEAE 
FAMILY IN NATIONAL COLLECTION IN IPGR-SADOVO 

 
GERGANA DESHEVA, EVGENIA VALCHINOVA, KATYA UZUNDZHALIEVA 

 
Institute of Plant Genetic Resources „K. Malkov“ 

gergana_desheva@abv.bg, zenj_val@abv.bg, k_spassova@abv.bg 
 

Abstract: Preservationt he diversity of cultural plant species and their wild relatives 
from Poaeceae through methods of ex situ conservation  in the National gene bank 
and Botanical garden in IPGR Sadovo is one of the main priorities of the program in 
the PGP within ECPGR and of the coordinated direction for conservation of the  
biodiversity at national level. In the base collection of the National genebank are 
stored 28,022 samples from 25 genera and 164 species. In the botanical garden are  
43 plant species, of which 4 are rare, 2, are endangered,  1 Bulgarian endemic and 1 
Balkan endemic. The collected samples represent rich germplasm material that 
provides opportunities for multilateral use. Presented are data and models for long-
term storage of seeds in the gene bank. There were no significant changes in the 
viability of the seeds that lead to loss of samples in long-term storage of 33 species. 
That proves the high reliability of the adopted technology and control model in 
national genebank. 

Key words: Poaceae, ex situ, in vivo, conservation, genebank, botanical garden 
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1.Въведение 
 

Опазването на растителните генетични 
ресурси (РГР) от културната и дива флора, е 
приоритетна задача в световен мащаб. Тя е 
формулирана в Конвенцията за опазване на 
биоразнообразието, Международния договор 
за растителни генетични ресурси (РГР) за 
храна и земеделие, Глобалната стратегия за 
съхранение на РГР, които подчертават 
нуждата от тяхното ефективно опазване като 
средство за ограничаване на загубата на 
биоразнообразие в глобален мащаб [Коева, 
2001].  

Поддържането на организирани 
колекции в България има традиции, които 
започват от личните колекции на 
селекционери и ботаници още в първото 
десетилетие на века. Още през 1906 г. К. 
Малков описва местните популации пшеница 
и започва подобрителна работа с тях. Основата 
на организирана научна дейност по събиране и 
изучаване на растителните генетични ресурси 
у нас се поставя за първи път през 1939 г. от Д. 
Костов. [Коева и др., 1994]. Единна 
регистрация с каталожни номера на 
колекциите от растителни ресурси се въвежда 
през 1955 г. в Института по генетика и 
селекция на растенията при БАН. По-късно 
през 1977 г. тази колекция се пребазира в 
Института по интродукция и растителни 
ресурси - Садово (ИИРР), където се създават 
условия за контролирано средносрочно 
съхранение в адаптирана за целта сграда. През 
1981 г. започва изследователска работа за 
създаване на технология за дългосрочно 
съхранение на семената в генбанката, която се 
експериментира за семената от 207 растителни 
вида [Стоянова, 1985]. Тази технология се 
въвежда ротинно в изградената и действаща от 
1984 г. генбанка и успешно се прилага досега 
[Стоянова, 2000]. 

През последните години все повече се 
оценява значението на растителните генетични 
ресурси (РГР) върху просперитета на 
селекцията, земеделието и екологията [Дешева 
и др., 2013]. Два са основните източници на 
растително разнообразие за развитието на 
селекцията: културната и дивата флора [Гутева 
и др., 1998]. Разнообразието от видове, които 
предлага нашата флора при сем. Poaceae са 
изклчително големи затова решаването на 
редица проблеми на земеделието би могло да 
се осъществи само с включването на този 

важен източник. Съхраняването на 
генетичните ресурси от дивите родственици в 
естествената им среда(in situ) позволява, 
поддържане на техния адаптивен потенциал 
под влияние на факторите на околната среда. 
Съхранението еx situ се явява като един от 
допълнителните елементи за пълна оценка и 
ефективно използване и съхранение извън 
естествените им среда [Попова и др., 2005; 
Кръстева, 2007].  

Колекции от видове от сем. Poaceae 
като генетичен ресурс се поддържат в ИРГР 
гр. Садово (http://eurisco.ecpgr.org). Тези 
колекции включват както диви родственици, 
местни образци и примитивни сортове, така и 
селекционни линии и сортове създадени за да 
отговорят на определени стопански критерии 
[Popova, 2003; Kolev and Stoyanova, 2005; 
Попова и др., 2005; Оджакова и др., 2007].  

Целта на настоящото проучване е 
предоставяне на актуална информация за 
статуса на колекциите от сем. Poaceae в 
Националната генбанка и ботаническа градина 
на ИРГР “К. Малков” гр. Садово както и данни 
и модели за дългосрочното съхранение чрез 
семена на видовете в генбанката. 
 

2.Материали и методи 
 

Материал за настоящото изследване са 
колекциите от сем. Poaceae в Националната 
генбанка и ботаническа градина на ИРГР “К. 
Малков” гр. Садово. Включени са 28 022 
образци от 169 вида. Методите за съхранение в 
Националната генбанка са съобразени с 
препоръчителните стандарти за генбанки 
съставен под егидата на FAO [FAO/IPGRI, 
1994; FAO, 2014]. Използван е софтуер 
Microsoft ACCESS’2002 за съставяне на база 
данни за паспортна информация, както и 
европейската база данни за растителни 
генетични ресурси EURISCO (http://eurisco.ipk-
gatersleben.de). 

Пробит анализ е приложен за 
определяне на основните показатели свързани 
с прогнозиране на съхранението при условията 
на генбанката (σ- стандартното отклонение на 
семенната смъртност във времето т.е. 
съхранимостта в години; P50% -периода от 
време, в който жизнеността се понижава с 50% 
спрямо първоначалната жизненост и P10%- 
период от време, в който жизнеността се 
понижава с 10% спрямо началната жизненост 
[Ellis and Roberts,1980]. 
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3.Резултат и обсъждане 
 

3.1.Статус на колекциите 
Видовото разнообразие, придобито в 

процеса на изграждане на колекцията от сем. 
Poaceae в ИРГР-Садово е разделено в две 
основни групи – културни видове и диви 
родственици на културните растения, които се 
поддържат в Националната генбанка и 
ботаническа градина. 
 

3.1.1. In vivo съхранение в ботаническа 
градина 
Ботаническата градина към ИРГР - 

Садово е създадена през 2002 г. към 
програмата по Растителни генетични ресурси в 
рамките на Националната стратегия за 
опазване на биоразнообразието (1994) и 
Националния план за действие (2000) и 
съдейства за съхранението и разумното 
използване на растителните генетични 
ресурси. Тази програма стана неразделна част 
от основната тематика на института и включва 
две основни направления: 

� Опазване и идентифициране на 
потенциала на дивите родственици на 
културните растения; 

� Съхранение на старите растителни 
материали - стари сортове, популации, 
екотипове.  

Предмет на дейност на ботаническата 
градина: поддържане на научно организирана 
и документирана ex situ колекция, основно с 
видове с български произход и on farm и in 
garden съхранение за целите на проучването и 
опазването на растителните генетични 
ресурси, а също и за образователни цели. 

Разнообразието от семейство Poaceae 
поддържано в ботаническата градина е 
представено от 18 рода и 43 растителни вида 
(таблица 1), които са групирани по категории 
на използване. Към групата на дивите 
родственици на културните растения се 
отнасят 11 вида, от които 9 са от род Aegilops. 
Култивираните видове са 8, а фуражните треви 
са 11. Видовете, които се използват за фураж и 
за декоративни цели принадлежат основно към 
род Festuca. Към тази група се отнасят също и 
видовете Lolium perenne и Stipa lessingiana. 
Видът Briza media освен за фураж се използва 
и за медицински цели. Разпределението на 
видовете според природозащитният им статус 
е както следва: 4 редки- Koeleria brevis, Stipa 
lessingiana, Festuca callieri  и Aegilops 
speltoides, 2 застрашени- Aegilops biunciales и 
Aegilops caudata, 1 балкански ендемит- 
Aegilops comosa и 1 български ендемит- 

Aegilops geniculate (Таблица 1). 
 
Tаблица 1. Растителни видове от сем. Poaceae 
поддържани в ботаническата градина на ИРГР-

Садово 
№ Species Use 

Conserv. 
status № Species Use 

Conserv. 
status 

1 Aegilops cylindrica WR   23 Festuca valesiaca  F, O   
2 Aegilops geniculata WR Bul.end 24 Hordeum bulbosum  WR, F   
3 Aegilops neglecta WR   25 Koeleria brevis  F R 
4 Aegilops biunciales WR Th 26 Koeleria ssp. F   
5 Aegilops triuncialis  WR   27 Leymus arenaria     
6 Aegilops caudata WR Th 28 Lolium perenne  F, O   
7 Aegilops speltoides WR R 29 Phalaris arundinacea  O   
8 Aegilops comosa  WR Bal.end 30 Phleum pratense  F   
9 Aegilops umbellulata WR   31 Poa compressa F   
10 Agropyron brandzae  F   32 Stipa capillata      

11 
Agropyron cristatum 
ssp.pectinatum 

F   33 Stipa lessingiana  F, O R 

12 
Anthoxanthum 
odoratum  

F   34 Triticum aestivum  CV, Fo   

13 Arrhenatherum elatius  F   35 Triticum baeoticum. WR   
14 Avena fatua F   36 Triticum compactum  CV, Fo   
15 Briza media F, Med   37 Triticum dicoccum  CV, Fo   
16 Bromus inermis  F   38 Triticum durum  CV, Fo   
17 Calamagrostis ssp.     39 Triticum monococcum  CV, Fo   
18 Dactylis glomerata  F   40 Triticum polonicum CV, Fo   

19 Festuca arundinacea  
CV, F, 
O 

  41 Triticum spelta CV, Fo   

20 Festuca callieri  F, O R 42 Triticum turgidum  CV, Fo   
21 Festuca pratensis  F, O   43 Triticum timofeevi     
22 Festuca rubra  F, O      
 

Med. – медицински, О-декоративни, F-фуражни, CV-
култивирани, WR-диви видове, R- рядък вид, Th-застрашен, Bul. 
еnd.-бъгарски ендемит, Bal. end.-балкански ендемит 

 
3.1.2. Ex situ съхранение в 
Националната генбанка 
Запазването на разнообразието от 

културни растителни видове и техните диви 
родственици чрез методите на ex situ 
съхранение в Националната генбанка е един от 
основните приоритети на Програмата по РГР в 
рамките на ЕCP/GR и в координираното 
направление за опазване на биоразнообразието 
на национално ниво. Успехът в това 
направление се базира на дългогодишни 
целенасочени изследвания в областта на 
семеконтрола и технологията за съхранение на 
семената и прилагането на международните 
стандарти за генбанки.  

В Националната генбанка се 
поддържат три колекции: базова, работна и 
обменна. Общия брой на регистрираните 
образци от всички растителни видове е 59 292, 
от които 42 851 са при условия за дългосрочно 
съхранение. От тях 28 022 са от сем. Poaceae и 
се съхраняват в базовата колекция. Съставът 
на материалите от колекцията e представен от 
25 рода и 164 растителни вида (таблица 2). 
Колекцията от род Triticum, е със значително 
разнообразие от видове (43 вида). Тя наброява 
11 295 образци, от които 8 760 образци са от 
Tr. aestivum, 2 005 от Tr. durum, 176 от Tr. 
sphaerococcum, 70 от Tr. turgidum, 68 от Tr. 
monococcum, 56 от Tr. spelta, 50 от Tr. dicoccon 
и 110 от други видове. 
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Интересът към дивите родственици на 
пшеницата и особено на тези от род Aegilops е 
обоснован от възможността за използването 
им в селекцията за разширяване на 
генетичната основа на твърдата и обикновена 
пшеница [Попова и др., 2005]. Родът включва 
25 вида, от които в България са установени 11. 
Общият брой на местните образци е 296 броя и 
включва видовете: Aegilops biuncialis, Aegilops 
caudate, Aegilops comosa, Aegilops cylindrica, 
Aegilops geniculata, Aegilops neglecta, Aegilops 
ovata, Aegilops tauschii, Aegilops triaristata, 
Aegilops triuncialis и Aegilops ventricosa. 
Групата на фуражните житни треви е 
представена в колекцията със стари и 
съвременни сортове, придобити чрез обмен от 
чужбина и значително по-малко от страната и 
образци с див произход. От всички 846 
образци принадлежащи към 15 рода и 63 вида, 
202 са с произход от България. С най- голямо 
разнообразие от видове са представени 
родовете:Agropyron (17 вида), Bromus (12), 
Festuca (6) и Lolium (6) (Таблица 2). 
 

Таблица 2. Колекция от сем. Poaceae 
поддържана в Националната генбанка при 

условията за дългосрочно съхранение  
 

Family Genus 
Number of 

species 
Number of 
accessions 

Number of 
accessions from 

Bulgaria 
Poaceae Avena 9 2434 152 
Poaceae Hordeum 1 5442 265 
Poaceae Secale 1 831 368 
Poaceae Sorghum 18 650 11 
Poaceae Triticum 43 11295 2202 
Poaceae X Triticumsecale 1 1019 286 
Poaceae Zea 1 4264 1726 
Poaceae Oryza 1 563 81 
Poaceae Panicum 1 289 0 
Poaceae Aegilops 25 389 296 
Poaceae Agropyron 17 58 31 
Poaceae Arrhenatherum 1 20 3 
Poaceae Brachypodium 1 3 2 
Poaceae Bromus 12 68 13 
Poaceae Dactilys 4 245 24 
Poaceae Elymus 3 5 2 
Poaceae Elytrigia 1 1 0 
Poaceae Eragrostis 1 1 0 
Poaceae Festuca 6 161 69 
Poaceae Lolium 6 245 52 
Poaceae Oryzopsis 1 1 0 
Poaceae Phalaris 3 5 1 
Poaceae Phleum 2 22 2 
Poaceae Poa 4 7 3 
Poaceae Psathyrostachys 1 4 0 
Total 25 164 28022 5589 
 

 
3.1.2.1. Условия за съхранение 

Поддържането на видове от сем. 
Poaceae в базовата колекция на Националната 
генбанка гарантира съхранението им без 
репродуциране за продължителен период от 
време. Условията за дългосрочно съхранение 
на семената са: при -18оС, с влагосъдържание 
от 5.34 до 7.23%, в херметични опаковки от 
трипластово ламинирано алуминиево фолио.  

Оригиналните и репродуцираните 
семена от образците, които са в период на 
изучаване се съхраняват в работната колекция 
при условия за средносрочно съхранение: 5-
6оС, относителна влажност на въздуха 40-50%, 
в книжни пакети.  

Обменната колекция включва 
образците, предназначени за безвалутен обмен 
с други генбанки. Семената се съхраняват при 
5-6оС, относителна влажност на въздуха 40-
50%, в херметични опаковки. 

 
3.1.2.2. Контрол върху съхранимостта 
на зародишната плазма 
Образците, които се съхраняват при 

условия за дългосрочно съхранение 
периодично се проверяват за жизненост на 
семената [Стоянова, 2001]. Честотата на 
проверките е 10-15 години от началото на 
съхранението. В Таблица 2 са представени 
данните за жизнеността на семената на 33 вида 
от сем. Poaceae след дългосрочно съхранение 
за период между 9 и 17 години. Резултатите 
показват, че не са установени съществени 
промени в жизнеността на семената, които да 
водят до загуба на образци. Това доказва 
високата надеждност на възприетата 
технология и на модела за контрол в 
Националната генбанка.  

Въз основа на опитните данни чрез 
пробит анализ са определени 
характеристичните показатели за 
прогнозиране на съхранението при условията 
на Националната. Съхранимостта определена 
като стойности за σ показва, че семената от 
някой видове могат да се запазят повече от 
1000 години (Таблица 3). При проучваните 33 
вида тя варира от 21.28 години за Sorghum 
durra до 1295.84 години за Bromus inermis. 
Видовете: Aegilops biuncialis, Aegilops 
cylindrica, Oryza sativa, Sorghum bicolor, 
Sorghum durra, Sorghum saccharatum, Sorghum 
sinense, Triticum boeoticum и Triticum 
monococcum се определят с най-кратък период 
на съхранимост (20<σ<40). С най-дълъг период 
на съхранимост (σ>1000) са Avena sativa и 
Bromus inermis.  

Безопасният период за съхранение е 
времето за минимални изменения в 
жизнеността на семената, което се изразява с 
10% понижение спрямо началната жизненост 
(Р10%). Според резултатите посочени в 
таблица 2 безопасният период за съхранение 
на видовете (Р10%) варира от 9.51 години за 
Dactylis glomerata до 750.77 години за Avena 
sativa. При осем от поддържаните видове 
(Aegilops triuncialis, Aegilops biuncialis, 
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Aegilops cylindrical, Sorghum durra, Sorghum 
saccharatum, Sorghum sinense, Triticum 
boeoticum, Triticum monococcum) този период е 
между 10-20 години, докато при 9 е между 21-
40 години (Aegilops ovate, Aegilop striaristata, 
Festuca pratensis, Lolium perenne, Oryza sativa, 
Secale cereal, Sorghum bicolor, Sorghum vulgare, 
Triticum turgidum). Независимо от много 
добрата съхранимост на останалите видовете, 
добрата практика в генбанката предвижда 
контролни проверки през 30 години. 
Резултатите от тези проверки ще допълват 
базата данни за контрол върху съхранимостта 
и ще послужат за съставяне на обогатени 
модели за планиране на нобходимостта от 
репродуциране (Таблица 3).  

Прогнозирането на честотата на 
контролните проверки за различните видове и 
степенуването им според периода за безопасно 
съхранение при условията на Националната 
генбанка е от съществено значение при 
създаване на модел за мониторинг чрез 
формиране на „филтър за застрашените 
образци“ за предвиждане на необходимостта от 
репродуциране. Това е и гаранцията за 
предвидимост на резултатите от съхранение в 
генбанката за продължителен период от време. 

 
Таблица 3. Характеристични показатели за 

прогнозиране на съхранението на 33 вида от 
сем. Poaceae при условията на Националната 

генбанка 
 

Species 
Number  

of  
access. 

Storage 
time, 
years 

Moisture 
content, 

 % 

Initial 
germinat.,  

% 

Germinat. 
 after period 
of storage, 

years 

Ơ,  
years 

P50,  
% 

P10,  
% 

Aegilops triuncialis 101 9.91 5.60 89.50 93.71 35.71 44.64 15.36 

Aegilops ovata 64 8.75 5.74 89.97 91.44 90.91 115.45 40.00 

Aegilops biuncialis 39 9.69 5.58 88.82 93.82 29.41 35.59 12.06 

Aegilops cylindrica 30 11.32 5.41 92.14 96.39 29.41 41.47 14.41 

Aegilop striaristata 30 10.37 5.59 91.53 94.23 52.63 72.11 24.74 

Avena sativa  1729 12.31 6.20 95.09 95.19 1230.77 2030.77 750.77 

Bromus inermis 46 12.96 5.82 90.61 90.78 1295.84 1710.51 583.13 

Dactylis glomerata 231 10.66 6.26 87.42 94.38 24.39 28.05 9.51 

Festuca arundinacea 62 12.37 5.78 94.61 93.45 125.00 201.25 73.75 

Festuca pratensis 29 9.83 6.08 91.24 93.14 76.92 104.62 36.15 

Hordeum vulgare 5084 12.41 6.87 93.95 94.15 500.00 775.00 280.00 

Lolium multiflorum 26 10.42 5.80 92.85 93.88 125.00 182.50 63.75 

Lolium perenne 179 8.53 6.03 91.94 93.63 71.43 100.00 35.00 
Oryza sativa  552 10.77 6.83 95.66 92.18 37.04 63.33 24.07 

Panicum miliaceum 198 10.34 6.49 97.31 97.82 333.33 663.33 276.67 

Secale cereale 722 11.33 6.99 92.52 89.92 71.43 102.86 36.43 
Sorghum bicolor 77 12.36 6.67 95.74 91.10 33.33 57.33 22.00 

Sorghum dochna 44 12.82 6.63 95.27 93.45 83.33 139.17 51.67 

Sorghum durra 93 11.82 6.71 94.32 84.57 21.28 33.62 12.13 
Sorghum 
saccharatum 52 15.65 6.41 95.62 87.98 28.57 48.86 18.57 

Sorghum sinense 21 17.29 6.36 94.86 85.57 30.30 49.39 18.18 

Sorghum vulgare 259 12.44 6.73 93.40 89.18 45.45 68.64 24.55 

Triticum boeoticum 34 12.24 6.44 91.29 96.44 27.78 37.78 13.06 

Triticum dicoccon 47 12.36 6.49 94.98 95.74 166.67 273.33 101.67 
Triticum 
monococcum 67 12.45 6.42 92.42 95.91 40.00 57.20 20.00 

Triticum spelta 57 11.79 6.70 95.12 94.26 125.00 208.75 77.50 
Triticum 
sphaerococcum 176 12.00 6.20 96.03 96.49 200.00 350.00 134.00 

Triticum timopheevi 21 11.33 6.16 96.86 96.71 500.00 930.00 370.00 

Triticum turgidum 69 12.28 6.65 93.42 95.48 66.67 100.67 36.00 

Triticum aestivum 8342 11.53 7.03 96.64 96.89 333.33 610.00 240.00 

Triticum durum  1978 10.71 7.08 96.49 96.02 166.67 301.67 118.33 

Triticale 936 11.09 7.10 95.49 94.39 111.11 187.78 70.00 

Zea mays  4216 12.05 7.23 97.12 96.80 250.00 475.00 192.50 
 

 
4.Заключение 
 

Колекционираните видове и образци от 
сем. Poaceae поддържани в Националната 

генбанка и ботаническа градина в ИРГР-
Садово представляват разнообразен материал 
от зародишна плазма за: научни изследвания, 
за включване в селекционния процес при 
създаване на нови сортове с по добри 
качества-устойчиви на болести и неприятели 
или донори на определени признаци, за 
директно използване в естествените им 
местонаходища, за въвеждане в култура с цел 
опазване на естествените находища. 

Методите за съхранение чрез семена в 
Националната генбанка гарантират 
запазването на зародишната плазма от видове 
от сем. Poaceae в живо състояние без 
изменения за продължителен период от време 
– от няколко десетки до няколко стотици 
години. 

Прогнозирането на честотата на 
контролните проверки за различните видове и 
степенуването им според периода за безопасно 
съхранение при условията на Националната 
генбанка е от съществено значение при 
създаване на модел за мониторинг чрез 
формиране на „филтър за застрашените 
образци“ за предвиждане на необходимостта 
от репродуциране. Това е и гаранцията за 
предвидимост на резултатите от съхранение в 
генбанката за продължителен период от време. 
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МИКРОБИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
НА ПОЧВИ ПРИ РАЗЛИЧНИ 

АГРОЕКОСИСТЕМИ 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ1, ЕЛЕНА ЦОЛОВА2, ЛИЛЯНА КОЛЕВА1 

Лесотехнически университет, София, България1 
Институт по земеделие-Кюстендил, България2 

liljanamarkova@abv.bg1 

Резюме: Почвата е източник на хранителни вещества за растенията  и 
местообитание на много организми. Взаимоотношенията между организмите 
оказват силно влияние върху процесите в почвата, които са от значение за 
земеделските култури. 
Целта на настоящите изследвания бе да се проучат зависимостта между 
основните биохимични и микробиологични показатели на почвата при различни 
агроекосистеми в Софийската котловина и Дунавската равнина.  
От основните морфологични групи микроорганизми, населяващи почвите на 
Софийската котловина и Дунавската равнина, преобладаваха бактериите и 
олигонитрофилите, следвани от актиномицетите и целулозоразлагащите 
микроорганизми. Стойностите на микробиологичните показатели в зависимост от 
отглежданите култури бяха разнопосочни и в тази връзка не бе наблюдавана 
определена закономерност. 

Ключови думи: агроекосистеми,  почвени микроорганизми  

MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTIC OF SOILS IN 
DIFFERENT AGROECOSYSTEMS 

GEORGI DIMITROV1, ELENA TSOLOVA2, LILYANA KOLEVA1 

University of forestry, Sofia, Bulgaria1 
Institute of agriculture-Kyustendil, Bulgaria2 

liljanamarkova@abv.bg1 

Abstract: The soil is a source of plant nutrients and provides habitat for many organisms. 
The relationships between  organisms used strongly influence the processes in the soil 
that are relevant to agricultural crops. 
The aim of this research was to study the relationship between the basic soil biochemical 
and microbiological  parameters as indicators of soil quality in different agroecosystems in 
Sofia Valley and the Danubian Plain. 
The main morphological groups of microorganisms which inhabited the soil of Sofia Valley 
and the Danubian  Plain were dominated by bacteria and oligonitrofiles, followed by 
actinomycetes and cellulose-decomposing  microorganisms. The values of 
microbiological indicators relating on the crops are divergent and in this  regard the 
certain regularity was not observed. 

Keywords: agroecosystems, soil microorganisms 

 

1. Увод 
Почвата, най-горният слой на земната 

кора, която като пресечна точка на литосферата, 
хидросферата, атмосферата и биосферата 
формира сложна комплексна екосистема [1]. 
Почвата е не само източник на хранителни 
вещества за растенията, а и местообитание на 

много организми [2,3]. В това сравнително 
малко пространство взаимодействието между 
физични, химични и биологични фактори води 
до изключително многообразие във 
взаимоотношенията между организмите. 
Растенията като първични продуценти чрез 
своите растителни остатъци, биомаса на 
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кореновата система и чрез директно отделяне на 
въглехидрати от корените (коренови ексудати) 
снабдяват почвата с органична материя и 
енергия[4,5]. От друга страна почвената фауна 
допринася за механично раздробяване на 
органичните вещества или нейни представители 
използват за храна микроорганизми и гъбен 
мицел [6]. В резултат на химически респ. 
ензимни процеси те разграждат сложните 
молекулни комплекси, преобразуват ги и ги 
минерализират и по този начин ги правят отново 
достъпни за растенията. Взаимоотношенията 
между организмите водят до образуването на 
сложни хранителни вериги и мрежи, в които 
взаимодействието между почвените 
членестоноги и почвените микроорганизми 
могат да окажат силно влияние върху процесите 
в почвата, които са от значение за земеделските 
култури. 

Целта на настоящите изследвания е да се 
проучат зависимостта между основните 
биохимични и микробиолотични показатели на 
почвата при различни агроекосистеми в 
Софийската котловина и Дунавската равнина.  

2. Материал и методи  
2.1.Маршрутни обследвания  

Резултатите в настоящата работа са 
получени въз основа на маршрутни проучвания 
Избрани бяха 7 земеделски  площи, с различни 
култури през вегетационния период, при 5 
почвени типа.  

Пунктовете на наблюдение бяха: пункт I 
с. Лозен, обл. София с почвен тип излужена 
канелена горска почва (Cambisols, CM) и 
земеделски култури: пшеница и царевица; пункт 
II Враждебна, обл. София с почвен тип 
алувиално-ливадна почва (Fluvisols, FL) 
земеделски култури: люцерна, картофи и листни 
зеленчуци; пункт III с. Волуяк, обл. София с 
почвен тип смолница (Vertisols, VR) и 
земеделска култура листни зеленчуци; пункт IV 
с. Ставерци, обл. Плевен с почвен тип алувиална 
почва (Fluvisols, FL) и земеделска култура 
пшеница; пункт V гр. Тръстеник, обл. Плевен с 
почвен тип чернозем (Chernozems, CH) 
иземеделска култура  царевица. 

 2.2. Вземане на почвени проби  
Почвените проби бяха вземани с 

почвоведска сонда, с конусовидна форма, 
обърната на горе с основата. Пробите се вземаха 
от местата с култура и от междуредията респ. от 
края на блока, разпределени шахматно по 
площта. Почвените проби се поставяха в 
полиетиленови пликове  и се транспортираха до 
лабораториите. 

 

2.1.Почвени анализи и характеристика 
на почвените типове  
Почвените анализи бяха проведени в 

Института по Почвознание "Н. Пушкаров”- 
ССА. Морфологична и физико-химична 
характеристика на почвените типове бе 
направена по Койнов [7] и Нинов [8]. Хумусът в 
почвите бе определен по Тюрин. Определянето 
на pH на почвите бе извършено чрез измерване в 
почвени суспензии (1 част почва бе разтворена в 
3 части KCl 1,0 mol/l) с помощта на pH-метър.  

Микробиологичните анализи на почвите 
бяха извършени по метода на разрежданията и 
посявка върху твърди хранителни среди [9]. 

3. Резултати и обсъждане 
3.1. Морфологична и физико-химична 

характеристика на почвените 
типове 

Таблица 1. Стойности на 
хумусното съдържание и рН на 
изследваните почвени типове и 

земеделски култури 

Пункт Почв. 
тип 

Култура Хумус 
(%) 

рН 
(KCl) 

   0-25 
cm 

25-
50 

0-
25 

25-
50 

I CM пшеница 2,8 1,38 6,5 5,6 
  царевица 0,95 0,95 6,5 5,1 
II FL люцерна 1,73 1,47 6,0 6,3 
  картофи 1,21 1,04 6,8 6,4 
III VR листни 

зеленчуци 
2,2 1,9 6,6 6,4 

IV FL пшеница 2,6 2,1 7,1 7,2 
V CH царевица 2,5 1,5 7,0 6,8 

3.1.Микробиологична характеристика на 
изследваните почвени типове 
Резултатите от направената 

микробиологична характеристика на различни 
почвени типове, заети с земеделски култури, 
показва висока микробиологична активност при 
излужена канелена горска почва от с. Лозен, 
засети с царевица и на двете дълбочини, а също 
и с пшеница на дълбочина 0-25 cm в сравнение с 
контролата (табл. 2); особено е високо 
количеството на бактериите и 
олигонитрофилите. 

Изследваните излужени канелени горски 
почви (с. Лозен, обл. София ) през есента имат 
същите тенденции, както през лятото, но са с 
много по-ниска микробиологична активност, 
особено при почвите засети с царевица, и на 
двете дълбочини (табл. 2В). 

При алувиално-ливадните почви, заети с 
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люцерна и картофи микробиологичната 
активност е значително по-ниска от другите 
разгледани почви, така и от контролите (табл. 3). 
Отново количеството на бактериите и 
олигонитрофилите е по-високо в сравнение с 
другите проучени групи микроорганизми.   

Таблица 2. Микробиологична  
 характеристика на излужена 
канеленагорска почва, с. Лозен, 

София 
А: Лято 

Микро-
организми 

cfu/g почва 

 Земеделска култура Кон-
трола 

 пшеница царевица  
 0-25  25-50  0-25  25-50  0-5  

бактерии 92,0 
х106 

7,6 
х106 

220,0
х106 

200,0 
х106 

14,0 
х106 

актиноми-
цети 

0,2 
х106 

0,020
х106 

0,4 
х106 

0,02 
х106 

0,8 
х106 

мироскопич
ни гъби 

20,0 
х103 

6,0 
х103 

20,0 
х103 

10,000
х103 

40,0х
103 

олигонитро
филни  

26,0х
106 

6,0х 
106 

36,0х
106 

12,0х 
106 

4,0х 
106 

целулозо-
разлагащи 

0,6 
х106 

0,04 
х106 

0,8 
х106 

0,24 
х106 

0,16х
106 

общ брой 
м.о. 

119,0
х106 

13,7 
х106 

257,6
х106 

212,2 
х106 

19,0х
106 

В: Есен 
Микроорганизми cfu/g почва 
 Земеделска култура 
 пшеница царевица 
 0-25  25-50  0-25  25-50  
бактерии 12,0 

х106 
0,6 
х106 

4,0х 
106 

1,4х 
106 

актиномицети 1,8 
х106 

0,4 
х106 

1,2 
х106 

0,3 
х106 

мироскопични гъби 40,0 
х103 

14,0 
х103 

20,0 
х103 

10,0 
х103 

олигонитрофилни  22,0 
х106 

4,0 
х106 

8,0 
х106 

2,0 
х106 

целулозоразлагащи 0,1 
х106 

0,01 
х106 

0,22 
х106 

0,06 
х106 

общ брой м.о. 35,8 
х106 

4,0 
х106 

13,2 
х106 

3,7 
х106 

Таблица 3. Микробиологична 
 характеристика на алувиално 

ливадна почва, Враждебна, София  
А: Лято 
Микро-
организми 

cfu/g почва 

 Земеделска култура 
 люцерна картофи 
 0-25  25-50  0-25  25-50  
бактерии 32,0 

х106 
0,20 
х106 

10,0 
х106 

0,8 
х106 

актиноми-цети 0,2 0,04 0,2 0,14 

х106 х106 х106 х106 
мироскопи-
чни гъби 

100,0 
х103 

6,0 
х103 

40,0 
х103 

6,0 
х103 

олигонитро- 
филни  

22,0 
х106 

6,0 
х106 

12,0 
х106 

8,0 
х106 

целулозоразла-
гащи 

2,4 
х106 

0,14 
х106 

1,6 
х106 

0,14 
х106 

общ брой м.о. 56,8 
х106 

6,44 
х106 

23,8 
х106 

8,3 
х106 

В: Есен 
Микро-
организми 

cfu/g почва 

 земеделска култура 
 люцерна картофи 
 0-25 25-50 0-25 25-50 
бактерии 15,6х106 4,0х106 18,0х106 1,4х106 
актиноми-
цети 

0,60 
х106 

0,30 
х106 

0,14 
х106 

0,24 
х106 

мироско-
пични гъби 

10,0 
х103 

1,0 
х103 

22,0 
х103 

14,0 
х103 

олигонитро-
филни  

4,0х106 2,4х106 3,4х106 1,6х106 

целулозо-
разлагащи 

0,06 
х106 

0,06 
х106 

0,02 
х106 

0,08 
х106 

общ брой 
м.о. 

20,2 
х106 

7,0 
х106 

1,56 
х106 

3,36 
х106 

Изследваната смолница от Волуяк, заета 
с листни зеленчуци показва нисък брой 
бактерии и актиномицети, и по-висок на 
олигонитрофилите (табл. 4). Тази 
микробиологична активност не съответства на 
хумусното съдържание (табл. 1). 

Таблица 4. Микробиологична 
характеристика на почва смолница, 

с. Волуяк, София  

Микроорганизми cfu/g почва 
 Земеделска култура 
 листни зеленчуци 
 0-25 cm 25-50 cm 
бактерии 8,0х106 2,6х106 
актиномицети 3,4х106 0,38х106 
мироскопични гъби 40,0х103 4,0х103 
олигонитрофилни  26,0х106 1,8х106 
целулозоразлагащи 0,62х106 0,016х106 
общ брой м.о. 38,06х106 4,8х106 

Алувиалната от с. Ставерци след 
стърнище от пшеница са с ниска 
микробиологична активност с голям брой 
бактерии и олигонитрофили и нисък брой 
целулозоразграждащи се микроорганизми (табл. 
5).  

Таблица 5. Микробиологична 
характеристика на алувиална почва, 

с. Ставерци, Плевен  

Микроорганизми cfu/g почва 
 Земеделска култура 
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 пшеница 
 0-25 cm 25-50 cm 
бактерии 22,0х106 1,0х106 
актиномицети 0,80х106 0,30х106 
мироскопични 
гъби 

20,000х103 4,000х103 

олигонитрофилни  18,0х106 1,8х106 
целулозоразлагащи 0,060х106 0,076х106 
общ брой м.о. 40,9х106 3,18х106 

Черноземът от Тръстеник, показва 
висока микробиологична активност с високо 
съдържание на бактерии и олигонитрофили 
(табл. 6) и ниско на актиномицети и 
целулозоразграждащи се микроорганизми. Тази 
микробиологична активност е в линейна 
зависимост с високото хумусно съдържание 
(табл. 1). 

Таблица 6. Микробиологична 
характеристика на чернозем, гр. 

Тръстеник, обл. Плевен  

Микроорганизми cfu/g почва 
 Земеделска култура 
 царевица 
 0-25 cm 25-50 cm 
бактерии 86,0х106 4,2х106 
актиномицети 1,0х106 0,54х106 
мироскопични 
гъби 

40,000х103 32,000х103 

олигонитрофилни  30,0х106 3,0х106 
целулозоразлагащи 0,200х106 0,018х106 
общ брой м.о.  117,2х106 7,79х106 

Най- висока микробиологична активност 
има при царевица с. Лозен , а най-ниска при 
картофи Враждебна. 

В почвите доминират 
хетеротрофните (сапрофитни) 
микроорганизми, които разграждат 
органичните остатъци и ги минерализират 
до вода, въглероден диоксид и др. Наред с 
тях се срещат и автотрофни 
микроорганизми. Особено значение имат 
азотфиксиращите бактерии, свързващи 
атмосферен азот. Установено е, че бактериите се 
размножават активно в почви с неутрална или 
слабо алкална реакция [10]. Основните 
морфологични групи микроорганизми, 
населяващи почвите са: бактерии 
(амонофициращи, нитрофициращи, 
азотфиксиращи, целулозоразлагащи и др.), 
актиномицети и микроскопични гъби. 

От направеното изследване на 
микроорганизмите при различните типове почви 

и култури в Софийската котловина и Дунавската 
равнина трябва да се отчете, че микрофлората е 
много динамичен показател и не може да се 
направят категорични изводи. Затова се 
получават големи разлики в зависимост от 
почвообразуващите условия и фактори.  

4. Изводи 

• От основните морфологични групи 
микроорганизми, населяващи почвите на 
Софийската котловина и Дунавската 
равнина, преобладаваха бактериите и 
олигонитрофилите, а в по-малка степен 
бяха установени актиномицетите и 
целулозоразлагащите микроорганизми. 

• Стойностите на микробиологичните 
показатели в зависимост от 
отглежданите култури са разнопосочни, 
в тази връзка не се наблюдава 
определена закономерност. 
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