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абстракт: Изследвана е производителността на секачна машина Biber-70 (es-
chlböck), при преработване на отпадъци от дървопреработването и мебелостроенето 
в енергиен чипс, както и главните фактори, които я определят. Паспортните данни 
са недостатъчни, предвид състоянието на машината и особеностите на суровината. 
Изследването е ориентирано към потребностите на фирмите, производители и 
потребители на чипс, главно за целите на контрола и планирането. Проблемите на 
конкретната изследвана фирма са типични за разширяващ се пазарен сектор. Предложена 
е методика, която позволява на практиците да се ориентират бързо в проблема.

ключови думи: секачна машина, барабанна секачна машина, режещи ножове, 
дължина на чипса, обороти в минута, r/min

въвеДение

Въпреки че е най-древното гориво, използвано от човека, 
дървесината не губи значението си като източник на енергия. 
нейните перспективи се дължат в немалка степен на това, че 
е възобновяема, докато запасите на всички останали горива са 
ограничени. През ХХ век употребата на дървесината за енергийни 
цели в промишлеността беше минимална, най-вече поради ниската й 
концентрация като ресурс, високите добивни разходи и липсата на 
технология. В последно време обаче употребата й бързо нарасна и 
продължава да расте както по икономически причини (настъпилата 
криза), така и по екологични (затоплянето на климата и замърсяване 
на околната среда). дървесината остава един от най-евтините 
енергоносители, при изгарянето й в атмосферата практически не 
се отделя сяра, вредните въглеродни окиси могат да се сведат до 
минимум чрез използване на усъвършенствани горивни инсталации, и 
не на последно място, изгарянето на дървесина не влошава глобалния 
въглероден баланс. 
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В момента, единствено правилното техническо решение 
за ползването на дървесината като източник на енергия за 
промишлеността са енергийните трески, които напоследък са по 
популярни под английското наименование дървесен чипс (woodchips). 
Чипсът лесно се освобождава от влагата, сравнително бързо 
изгаря, като създава висока температура, и най-вече е подходящ 
за механизиране и автоматизиране на енергийния процес. В 
България обаче добиването и използването на чипс изостават. 
главни пречки за това са инерцията на традиционните ползвания 
и необходимостта от инвестиции. Понастоящем в България 
чипс се добива главно от отпадъци от дървопреработването и 
мебелното производство (изрезки). усвояването на отпадъци от 
дърводобива (вършина, малоценни сортименти и др.) тепърва прави 
първите си крачки. много голям потенциал има преработването на 
облата дървесина на чипс. В този случай става дума не толкова за 
мобилизиране на неизползувани ресурси, колкото за рационализиране 
на ползването им. По данни на Изпълнителната агенция по горите 
към министерството на земеделието и храните средногодишният 
добив на дърва в България възлиза на около 2750 хил. m3, предимно 
от твърди широколистни (бук и дъб), от които близо половината се 
използуват за добив на целулоза, а другите – като дърва за горене. 
напоследък годишното ползване е около 6 мил. m3 при годишен 
прираст от 16 мил. m3. Изоставането на ползването от прираста 
се дължи на неблагоприятната възрастова структура с преобладание 
на младите гори. от това се вижда, че ползването може да се удвои, 
а според някои експерти и да се утрои. В крайна сметка, биомаса за 
енергийни цели има, и то в големи количества. 

традиционно на Балканския полуостров дървата са основното 
гориво за отопление от населението в аграрните райони. Цените на 
дървата постоянно се покачват. Понастоящем средните им цени 
на горски склад са около 24 евро/пр.m3 за твърдите и 15 евро/пр.m3 
за меките. Поради увеличаващото се търсене на български дърва 
както у нас, така и в съседните балкански държави (БЮрмакедония, 
гърция, турция), и даже в Италия, добивът им нараства. В условията 
на кризата домакинствата се отказват от газ, пелети и брикети 
и постепенното преминават към най-евтиното гориво: нарязани и 
нацепени дърва за горене. Изнасят се само твърди дърва на цена 20-
40 евро/t (1).

целта на изследването е да се установят факторите от които 
зависи часовата производителност на секачната машина. 
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материали и метОДи

материална част, технология, логистика и икономика
През 2010 г. беше изследвана секачна машина Biber-70, собственост 

на фирма „кичуков и синове“, добиваща чипс на площадката в 
целулозния комбинат „монди“ в стамболийски, за неговите енергийни 
нужди (фиг. 1). техническите параметри на машината са посочени в 
таблица 1.

машината e доставена през 2009 г. от австрия (секачни 
машини…, nemestothy et al., 2009).

Чипсът за гориво в комбината на „монди“ се произвежда главно 
от изрезки от дъскорезници и мебелни цехове. В по-малки количества 
се насича чипс от обла дървесина, доставена като суровина за 
производството на целулоза, но бракувана по различни причини 
(добити сортименти от вършина, с диаметър под 8 cm и тънки 
трупи от смърч или ела с вътрешно гниене с диаметър до 20-25 cm). 
годишното производство на чипс е около 100 000 пространствени 
куб.м. суровината е главно иглолистна дървесина, която преобладава 
в района на комбината, предимно от смърч и бял бор.

Чипсът се доставяше на цена от 28−31 евро/t при 20% абсолютна 
влажност на материала. При по-ниска влажност от 13−15% цената 
беше около 32,5−33,5 евро/t. от тази цена разходите за превоз 

фиг. 1. Прикачна секачна машина Biber-70
Fig. 1. trailing chipping machine Biber-70
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до площадката на монди беше 20 евро/t, насичането с машината 
се извършва за 6 евро/t. Превозните разстояния са както следва 
(таблица 2).

Изрезките обикновено се товарят на тИр, с който се доставят, 
вързани на снопи. По-рядко се доставят в свободно състояние. 
снопът се формира с грайфера на машината, за да се подаде на 
транспортьора. обикновено имат дължина 4 m в зависимост от 
дължината на изрезките, която отговаря на преобладаващите 
дължини на облата дървесина в България. По-рядко се срещат дължини 
от 2 m. снопите, докарвани от цеховете за производство на мебели 
обаче често имат дължина 1 m. дългите снопи се връзват с тел в 
двата края, а късите снопи (тези с дължина 1 m) се връзват през 
средата (Йосифов, 2005). При несръчно товарене и разтоварване 
късите снопи често се разпадат. При подаване на снопите телът не 
се сваля, което допринася за изхабяване на ножовете. 

оптималният диаметър на снопа по мнение на опитните 
работници е 50 cm, което е в съгласие с паспортните данни на 
секачната машина (статков и др., 1970). По данни на производителя 

таблица 1. технически параметри
table 1. technical specifications

тип на машината/machine type прикачна/trailing

марка/make Biber-70
Принцип на насичане/Base of the cutting барабанен тип/drum type

диаметър на барабана/drum diameter, mm 860
Входящ отвор/male hole, mm 400х840

обороти на барабана, об./минута/ 
revolutions per minute, r/min над/over 1000

Брой ножове/number of blades 12

Подаване/Feeding хидравлично с верижен транспор-
тьор/hydraulic with chain transporter

Притискане/Press хидравлично с два зъбни вала/hy-
draulic with two cogged shafts

максимален диаметър на насичания ствол/
maximum diameter of the trunk cut, mm 400

дължина на енергийните трески/ 
length of the energy chips, mm 20, 30, 40

максимална задвижваща мощност/ 
maximum leading duty, kW (к.с./hp) 150, (204)

тегло на машината/machine weight, kg. 15 700 
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секачният барабан на машината се справя безпроблемно с труп от 
иглолистна дървесина с диаметър от 40 cm. на практика диаметърът 
на снопите варира около една средна стойност от 70 cm. При по-
голям диаметър на снопите се намалява броят им. действителният 
диаметър на снопа се ограничава от грайферните челюсти на крана. 
При подаването на снопи с по-голям диаметър обаче често се получава 

таблица 2. Превозни разстояния на изрезки до „монди“  
от дървопреработвателните цехове

table 2. transport distances of scrap to mondi from wood processing departments

№ 
по 
ред

населено място 
Settlement

разстояние до Стамболийски 
distance to Stamboliiski

(km)

количество изрезки за 
една година/Amount of 

scrap per year,
(пр. m3)

1. с. козарско/ 
Kozarsko vill. 15,2 2160

2. Пещера/Peshtera 25,7 1250
3. Батак/Batak 41,1 6600
4. ракитово/rakitovo 56,5 8230
5. дорково/dorkovo 60,0 3190
6. Велинград/Velingrad 67,3 9174
7. Юндола/yundola 74,6 3600
8. якоруда/yakoruda 100 2900
9. Белица/Belitsa 118 2900
10. Баня/Banya 124 1250
11. разлог/razlog 128 4120
12. доспат/dospat 91,4 1150
13. Борино/Borino 88,2 7700
14. девин/devin 72,0 1750
15. сатовча/satovcha 113 10 600
16. гърмен/gurmen 138 1990

17. гоце делчев 
/gotse delchev 144 2780

18. Чепеларе/chepelare 91,1 9120
19. смолян/smolyan 112 1540

20. асеновград/ 
asenovgrad 39,0 120

21. Белово/Belovo 49,3 910
22. сърница/surnitsa 95,2 15 500

средно/mean 83,8 98 534
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„задръстване“, спиране на подаването заради задействането на датчика 
- антистрес. както малкият обем на снопа, така и задръстването 
понижават производителността на машината. за предотвратяване 
или преодоляване на задръстването са необходими допълнителни 
действия на оператора. за да се избегне задръстването, операторът 
често изсипва с грайфера половината от товара върху захранващия 
транспортьор и се изчаква да го поеме машината, преди да се изсипе и 
втората половина. При задръстване операторът маневрира с грайфера 
и транспортьора. Изрезките се притискат към транспортьора с 
долната част на грайфера или се обръща посоката на подаване на 
транспортьора, вследствие на което изрезките се ориентират по 
посока оста на транспортьора и подаването се възобновява.

главните фактори, които променят производителността 
на секачната машина са: времето за формиране на снопите и 
износването на ножовете (spinelli et al., 2014a; spinelli et al., 2014b). 
Износването влошава качеството на чипса. след поставяне на нови 
ножове производителността е максимална, а формата на чипса е 
геометрически правилна, т.е. очертанията на треските са близки 
до успоредник. след 6 часа не се наблюдава сечене, а провлачване и 
късане на изрезките, при което формата на частиците на чипса става 
неправилна и удължена, а производителността на машината пада с 
30 до 50%. При продължителна работа с износени „затъпени“ ножове 
процеса на насичане постепенно преминава в процес на раздробяване на 
материала. за да се възстановят производителността и правилната 
форма на чипса, ножовете се заточват с флекс диск. един комплект 
ножове работи по този начин 3 смени по 8 часа, след което се сваля 
от машината за машинно заточване. При междинните заточвания 
с флекс диск ножовете не се свалят, но при нужда се регулират, 
така че луфтът между тях и контраножа да е под 1 мм. По време 
на работа този луфт осезаемо са променя. При дробене на влажен 
материал (35−40%), износването на ножовете за три смени след 
заточване на плосък шлайф е средно 1,7−2,1 mm. При дробенето на 
подсушен материал (влажност 20−25%) износването е 1,9−2,5 mm.

Определяне на производителността
Часовата производителност p на секачната машина в m3 a t е 

величината

t
qp =         (1),

където q е средният обем на продукцията в m3, а t е времето за 
изработването £ в часове. когато времето се измерва с хронометър, 
t= ts/3600, където ts е времето, измерено в секунди.
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Измерените времена включват подаването на изрезките и 
насичането им. те не включват подготовката на машината за работа, 
преместването на машината и различните видове престои. за тези 
неща се държи сметка, като се приема по средни фирмени данни, че 
по време на една смяна от 8 ч. машината се натоварва 6,5 ч.

В повечето случаи нeобходимото време се определя, като се 
засече за колко време машината напълва контейнера. контейнерът 
е с размери размери 7×2,2×1,4 m, т.е. с обем 21,56 m3. В този случай 
се получава направо обемът на произведения чипс. 

когато количеството на чипса се получи такова, че контейнерът 
не се напълни или напротив се препълни, обемът на чипса се определя, 
като се сравни теглото му с теглото на чипса в пълен контейнер. 
теглото се определя на везна. следи се сравняваните количества да са 
с еднаква влажност. за определяне абсолютната влажност пробите 
се изсушават в сушилен шкаф при 105°c до достигане на постоянно 
тегло. определя се степента на влажност (таблица 3).

В по-редки случаи се засича, за колко време се преработва товарът 
на един тИр или една фигура дърва. Фигурите от изрезки, трупи и 
дърва се мерят с 3-метрова лата, на земята или в каросерията на 
тИра. от получения обем се пресмята обемът на чипса с преводен 
коефициент. Преводните коефициенти бяха определени по местни 
данни и сравнени с средните коефициенти, известни в нашата 
практика и в австрия.

Часовата производителност на секачната машина е установена 
за два от най-разпространените, случая като се интерполира със 
зависимост от вида

y=kxn         (2),

където y е производителността, x е стойността на изследвания 
фактор, k и n са регресионни коефициенти, или по права линия. 

таблица 3. степени на влажност на дървесината
table 3. degrees of wood humidity

влага 
humidity

процент на влажност 
percentage of humidity Състояние/Condition

W20 ≤ 20% сушено/dry
W30 ≤ 30% Подходящо за съхранение/suitable for storage
W40 ≤ 40% ограничено за съхранение/limited to storage

W55 ≤ 55% не се препоръчва за съхранение 
not recommendable for storage

W65 ≤ 65% опасно за съхранение/dangerous to storage
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преводни коефициенти
а) определяне преводния коефициент за преизчисляване от 

пространствени към плътни кубически метри: 

плътен

венпространст
1 V

V
k   

      
(3).

с грайфера на подаващия кран на секачната машина са захващани 
снопове изрезки с диаметър около 50 cm. след като са поставяни 
на захранващия транспортьор, те са насичани приблизително до 
средата, около 2 m от края на снопа, след което са хващани обратно 
с грайфера и изнасяне извън машината, за да се изследват (фиг. 2). 
за целта метална рамка с размери 200×270 mm е закрепяна към 
челата на насечените изрезки. рамката с попадналите в нея чела 
на изрезките е фотографирана и след принтиране на снимката 
контурите на попадналите изрезки са били очертавани приблизително 
като триъгълник, правоъгълник и трапец. 

след изчисляването на лицата на фигурите по известните 
формули е определяно отношението на плътния към пространствения 
обем на изрезките по формулата

рамка

изрезки
1 S

S
k   

        
(4).

б) определяне преводния коефициент за изчисляване обема на 
чипса от обема на изрезките:

фиг. 2. определяне на преводния коефициент
Fig. 2. determination of the coefficient
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 wastemill

chips
2 V

V
k   

      
(5),

където Vmill waste е обемът на пространствените изрезки, а Vchips 
е обемът на свободно насипания чипс, произведен от тях. И двата 
обема са в пространствени кубични метри. Получени са, като се 
сравнява обемът на изрезките в пристигнал тИр с обема на получения 
от тях чипс. 

качество на продукцията 
главният критерий за качеството на продукцията е 

фракционният състав на чипса, т.е. класификацията му по размер 
(головкин и др., 1987). не се допускат трески с размери по-дълги 
от 100 mm. ограничение има и за частиците с размер по-малък от 
5 mm, които не могат да са в количество, превишаващо 30%. тези 
изисквания са задължителни, иначе се влошава процесът на горене. В 
практиката енергийният чипс не се сортира, а постъпва за изгаряне 
направо от машината. 

за определяне фракционния състав на енергийните трески се 
вземат 9 средни проби с обем 0,5 л в три напречни сечения на купа 
трески − от върха, средата и основата. Пробите се фракционират с 
лабораторен ситов анализатор с движение на ситата в хоризонтална 
равнина. Пробата се разделя на 4 фракции – едра, нормална, дребна и 
стърготини. определя се масата на всяка фракция и процентът й на 
спрямо общата маса на пробата. Фракциите на дървесния чипс бяха 
определени по стандартите на ес (таблица 4).

Фракционният състав на добиваните енергийните трески се 
задава таблично. освен от размерите, качеството на чипса зависи 
от нарязването му − на челните прерези трябва да бъдат с гладката 
повърхност, без смачкване на проводящите съдове на дървесината, и 

таблица 4. Фракции дървесен чипс
table 4. Woodchips fractions

Основна част > 80% 
от теглото/main part 

> 80% weight 

фини частици 
<5% 

Fine particles 
<5%

Груби фракции, максимална дължи-
на на частиците/Rough fractions, 

max length of the particles

P16 3,15 mm ≤ P ≤ 16 mm <1 mm max 1% > 45 mm, всички <85 mm
P45 3,15 mm ≤ P ≤ 45 mm <1 mm max 1% > 63 mm
P63 3,15 mm ≤ P ≤ 63 mm <1 mm max 1% > 100 mm
P100 3,15 mm ≤ P ≤ 100 mm <1 mm max 1% > 200 mm
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под постоянен ъгъл, откриващ максимална площ (коробков, 1974).
от всяка фракция се взема по 100 g проба трески. размерите 

на треските се измерват с шублер с точност 0,1 mm. Изчисляват 
се средни дължина и дебелина. Чистотата на челния срез се определя, 
като се наблюдава с лупа с 4-5-кратно увеличение. Челният ъгъл на 
насичане на дървесината се измерва с ъгломер с точност до 1°.

резултати

изследване на производителността 
влияние на вида на материала, дължината му и състоянието 

на ножовете. Изследването беше проведено по метода „време за 
запълване на контейнера“, отделно за дължини на материала 4 m 
и 1 m. Производителността за междинните дължини бе получена с 
линейна интерполация. екстраполация за дължини над 4 m не се налага. 
Всяко изследване беше повторено в началото и края на смяната, т.е. 
при заточени и при захабени ножове. естествено е, че средната 
производителност за смяната, която тук не е дадена, е средното на 
тези числа (таблица 5, 6, 7, фиг. 3).

таблица 5. Часова производителност при различни дължини в началото  
и в края на смяната

table 5. hour productivity for different length in the beginning and the end of the shift

дължина на материалите/
length of the materials, m

Вид на материалите и състояние на ножовете/
type of the materials and condition of blades 1 2 3 4

Изрезки/scrap
Производителност при заточени ножове, пр. m3

Productivity for sharp blades, spatial m3 25,1 30,9 35,2 40,1

Производителност след 8 ч. работа, пр. m3

Productivity after 8 h work, spatial m3 22,2 22,9 23,4 23,6

дребна целулоза/small cellulose 
Производителност при заточени ножове, пр. m3

Productivity for sharp blades, spatial m3 27,7 33,4 39,6 45,2

Производителност след 8 ч. работа, пр. m3

Productivity after 8 h work, spatial m3 22,6 23,4 24,5 26,1

тънки трупи/thin wood
Производителност при заточени ножове, пр. m3

Productivity for sharp blades, spatial m3 30,6 37,1 44,2 49,4

Производителност след 8 ч. работа, пр. m3

Productivity after 8 h work, spatial m3 23,6 25,4 26,9 28,4
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фиг. 3. Производителност на секачната машина в зависимост от дължината  
и вида на материала

Fig. 3. Productivity of the chopping machine depending on the length and type of material

таблица 6. Понижение на производителността след 8 ч. работа, %
table 6. reduction of the productivity after 8 h work, %

дължина на материалите 
length of the materials, m

Вид на материалите и състояние на ножовете 
type of the materials and condition of blades 1 2 3 4

Изрезки/scrap 11,6 25,9 33,5 41,1

дребна целулоза/small cellulose 18,4 29,9 38,1 42,3

тънки трупи/thin wood 22,9 31,5 39,1 42,5

таблица 7. увеличаване на производителността при насичането на 4 m  
снопи спрямо 1 m, %

table 7. Productivity augmentation in cutting 4 m sheaves to 1 m, %

Изрезки/scrap 59,8

дребна целулоза/small cellulose 63,2

тънки трупи/thin wood 61,4
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за по-подробно проучване на влиянието на дължината на изрезките 
върху производителността, беше направен хронометраж. Времето 
бе замервано с ръчен хронометър. В началото на смяната, т.е. при 
остри ножове, беше измерено времето за напълване на контейнера 
при снопи 1 m и 4 m. един цикъл е времето за преработване на един 
сноп. Времето на един цикъл включва:

t1− време за завъртане на манипулатора от захранващия 
транспортьор до фигурата с изрезки;

t2 – време за формиране на снопа от изрезки за насичане, когато 
изрезките са насипани;

t3 – време за повдигане и преместване на снопа от изрезки до 
захранващия транспортьор;

t4 – време за изсипване на снопа от изрезки и подаване до 
насичащия барабан;

t5 – време за преодоляване на задръстване с изрезки пред секачния 
барабан;

t6 – време за престой на крана с формирания товар до 
освобождаване на транспортьора.

t7 – време за насичане на енергийните трески и изсипването им 
на куп.

Проведени са производствени изпитания на машината, като 
е отчетена производителност при насичането на шест tira със 
среден пространствен обем от 52,4 m3, 4-метрови изрезки подредени 
и свързани в снопове за 4560 s (76 мин.). дневната производителност 
на машината при складирани 4-метрови изрезки е около 260,7 m3. При 
8-часов работен ден е отчетено, средно натоварване на машината 
от 6 ч. и 30 мин. 

При лабораторните изпитания на машината е отчетено, че 
за 1798 s (29 мин. и 58 сек.) е запълнен контейнер с размери 7х2,2х1,4 
m или 21,56 m3 чипс след прeтеглянето на везни е установено тегло 
6460 kg и средна абсолютна влажност от три проби 24,6%. Часовата 
производителност на секачната машина е 40,1 m3.

средният пространствен обем на един сноп предназначен за 
насичане беше 0,49 m3 при еднометровите и 1,61 м3 при 4-метровите 
изрезки, при отчетен съответно среден диаметър на снопа 0,7 m в 
първия случай и 0,47 m във втория случай. 

от фотографията на работното време (фиг. 4, 5) се отчита, 
че при дължина на изрезките 4 m, процента на работното време 
е 78,20% от общото работно време, или с 19,3% по висок от 
насичането на къси материали с дължина един метър, като спомага 
за пълната натовареност на машината и съответно по високата 
производителност;
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 Времената за спомагателните операции t1 , t2 и т.н. до t6 не 
зависят или слабо зависят от вида и обема на снопа. Времето за 
насичане t7 е пропорционално на обема на снопа. В крайна сметка 
времето за дробене е пропорционално на обема на материала, а 
времето за опериране с крана е пропорционално на броя на снопите. 

влияние на състоянието на снопите. това изследване бе 
проведено по метода „време за обработване на един тИр“. за да се 
избегне влиянието на други фактори, във всеки случай изследването 
беше проведено в началото на смяната (таблица 8).

фиг. 5. Хронометраж при насичането на изрезки с дължина от 4 m
Fig. 5. timing of scrap cutting with length 4 m

фиг. 4. Хронометраж при насичане на изрезки с дължина от 1 m
Fig. 4. timing of scrap cutting with length 1 m
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таблица 8. Часова производителност при изрезки с дължина 1 m на снопи  
и разхвърляни

table 8. hour productivity in case of scrap 

Часова производителност, м3/ч
hour productivity, m3/h

1 m изрезки, на снопове
1 m scrap, sheaved 25

1 m изрезки, свободно нахвърляни
1 m scrap, loose 20

Изследването показа, че при несвързани изрезки 
производителността е 80% от производителността при свързани 
изрезки. когато част от снопите са се разпаднали при товарене, 
транспортирани и разтоварване, производителността е между 80% 
и 100% в зависимост от процента на развързаните снопи.

Определяне преводните коефициенти 
а) определяне преводния коефициент на материалите от 

пространствен към плътен кубически метър.

плътен

венпространст
1 V

V
k   

      
(6).

Измерванията са проведени в 9 снопа, които представляват 
систематична извадка от фигура от изрезки. В таблица 9 са 
дадени лицата в  mm2 на изрезките от 4 проби в 9 изследвани снопа 
изрезки.

за всеки изследван сноп по формулата беше определен преводен 
коефициент (таблица 10).

след изчисляването на преводния коефициент k1 беше 
установено, че в 1 пространствен кубически метър иглолистни 
изрезки се съдържат 0,59 плътни кубически метра. за сравнение, в 
горския отрасъл в България обикновено се приема, че преводният 
коефициент при дървата е 0,72, докато за технологичната дървесина 
е 0,65. 

б) определяне преводния коефициент на материалите от 
пространствен кубически метър изрезки, към насипен кубически 
метър чипс k2

 wastemill

chips
2 V

V
k   

      
(7).

коефициентът беше определен чрез осредняване на резултатите 
за 11 тИра (таблица 11). 
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таблица 9. данни за измерваните преводни коефициенти
table 9. data about conversion factors

Сноп/Sheaf 
проба/Sample

1 2 3 4
лице/surface, mm2

1 676 8050 990 3570
2 1360 4704 1040 2232
3 810 2200 1200 3290
4 1170 920 2860 5141
5 4990 2111 1429 541
6 681 7120 650 781
7 618 1510 850 1411
8 1200 2335 1001 1300
9 1630 6111 1919 2910

таблица 10. Преводни коефициенти k1
table 10. conversion factors k1

сноп/sheaf 1 2 3 4 5 6 7 8 9

пл. m3 в 1 пр. m3

compact m3 to spatial m3 0,55 0,61 0,60 0,57 0,63 0,60 0,58 0,59 0,58

таблица 11. Преводни коефициенти
table 11. conversion factors

V изрезки, пр. m3

V scrap
V свободно насипан чипс, пр. m3

V loose chips, spatial m3
преводен коефициент

Conversion factor 

60 66 1,10
57 63 1,10
59 59 1,00
49 52 1,06
62 69 1,11
55 59 1,07
49 55 1,12
42 47 1,11
57 64 1,12
55 61 1,10
57 64 1,12
средно/mean 52 57 1,09
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Получената средна стойност на коефициента е k2=1,09. 
резултатът означава, че при преработката на изрезките на чипс 
обемът се увеличава с близо 10%. трябва да се отбележи, че това 
съотношение важи в първите няколко седмици след добива на чипса. 
При продължително складиране чипсът се сляга и обемът му отново 
се доближава до обема на изрезките.

Определяне фракционния състав на меки и твърди дървесни видове
Фракционният състав на добиваните енергийните трески: 

меки-изрезки, дребна целулоза, тънки иглолистни трупи (неподходящи 
за дървопреработка, без гниене), широколистни букови дърва 
предназначени за горене и клони от топола (таблица 12).

таблица 12. Фракционен състав на чипса
table 12. chips fraction composition

видове трески
Chop types

количество/Quantity, %
Всичко
total 

под 
3,15 
mm

3,15−16 
mm

16−45 
mm

45−63 
mm

63−100 
mm кора

 Изрезки/scrap 4,41 32,22 47,7 9,55 3,67 2,45 100
дребна целулоза 
/small cellulose 2,91 36,4 51,55 4,99 2,45 1,7 100

тънки трупи/thin wood 2,23 37,7 54,13 2,54 1,9 1,5 100
дърва бук/Wood beech 0,34 27,6 71,56 0,5 0 0 100
клони топола 
/Branches poplar 0,12 25,5 72,48 1,9 0 0 100

от фракционният състав на различните проби чипс, могат да 
се направят следните изводи:

- При увеличаване плътността на входната суровина от изрезки, 
дребна целулоза до тънки трупи, се вижда че фината фракция, едрата 
и груба намаляват съответно: под 3,15mm от 4,41, 2,91 до 2,23%, 45-
63 mm и 63-100 mm 9,55, 4,99 до 2,54%. отчита се, че нормалната, 
основна фракция 3.15-16 и 16-45 mm се увеличава съответно от 32,22, 
36,4 до 37,7 mm и 47,7, 51,55 до 54,13 mm, при което се наблюдава 
хомогенизиране, уеднаквяване на размерите на дървесните частици. 
това се дължи на факта, че изрезките предварително са разделени, 
нарязани в надлъжно направление, което предопределя по нататъшния 
им фракционен състав, докато при тънките трупи след насичането, 
раздробяването в надлъжно отношение зависи от решетката, ситото 
разположено под режещия барабан.

също така при увеличаване на плътността на изходната 
суровина, намалява грубата фракция 63-100 mm от 3,67 до 1,9 mm, 
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поради същите причини, че насичания материал става по масивен и 
плътен, т.е. отсъства предварителното надлъжно разделяне. кората 
като самостоятелни агрегатни включвания също намалява, тъй като 
тя остава свързана с повърхностните дървесни частици;

- При насичането на твърди дървесни видове като букови 
дърва предназначени за горене, фината и едрата и грубата фракция 
почти отсъстват, поради масивността и твърдостта на изходната 
суровина. В този случай фракционния състав, изключително зависи 
от процеса на насичане от ножовете и последващото раздробяване 
от решетката на материала, т.е. от настройката на машината 
изнасяне на насичащите ножове и светлия отвор на ситото. В този 
случай нормалната основна фракция (3,15-16-45 mm) е 99,16mm, което 
почти 100%. тази фракция се отличава с абсолютна хомогенност.

горният извод важи и за тополовите клони, но само в свежо 
състояние до 70% влажност, при обработка на сухи клони около 10-
15% влажност фината фракция и прах се увеличават многократно.

Определяне средните действителни размери на чипса по фракции
Челните прорези са с гладката повърхност, без смачкване на 

проводящите съдове на дървесината, и под постоянен ъгъл, откриващ 
максимална площ при всички фракции с изключение при най дребната 
(0-3,15 mm), където напречното сечение на дървесните частици е 
минимално (0,97х1,95 mm). В тази фракция се наблюдава счупване 
на частиците, без срязване. обикновено тази най дребна фракция е 
резултат от повърхностното отделяне от насечената дървесина 
на слабо свързани частици. дължината на частиците от отделните 
фракции, съответстват на диаметъра на отворите на ситата 
от класификатора, с изключение на най-дребната фракция, където 
дължината превишава диаметъра почти 8 пъти. това се дължи на 
факта, че през първото сито преминават дребни стърготини и 
прах, които са отчетени в теглото на фракцията, а са измерени 
тези по едри частици „издължени, тънки частици”, преминали през 
ситото перпендикулярно на светлия им отвор с диаметър 3,15 mm 
(таблица 13).

извОДи и препОръки

Изрезките, дребната технологична дървесина с диаметър до 8 cm 
и тънките трупи са подходяща суровина за вторично производството 
на пелети, дървесни плочи и хартия, но в случай на липса на реализация 
могат да се насичат за чипс за енергийни цели.

Производителността на машината зависи правопропорционално 
от обемната плътност и дължината на материалите. 
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машината оптимално може да работи с един комплект ножове 3 смени по 8 
часа, като първите две смени ножовете се заточват ръчно с флекс машина, 
след което се демонтират и се заточват машинно на шлайф машина. 
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таблица 13. средни действителни размери на чипса по фракции
table 13. mean real dimensions of the chips according to fractions

фракции/Frac-
tions, mm

Действителни размери на чипса 
Real chips dimensions, mm ъгъл на 

наклона

Чистота на 
челния отрез

clearness  
of the joint

дължина 
length 

дебелина 
thickness 

Ширина 
Width

0-3,15 5,79 0,97 1,95 90 0%
3,15-16 13,84 2,96 8,61 80 98%
16-45 28,81 9,31 17,88 51 100%
45-63 58,33 6,86 11,66 49 62%
кора 18,01 5,06 15,57 84 98%
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INVEStIgAtION OF INdUStRIAL ENERgY ChIpS pROdUCtION 
WIth ChIppINg mAChINE BIBER-70

S. Gluschkov1, R. Spinelli2, I. Markoff1, N. Magagnotti2, S. Stoyanov7,  
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(SUmmARY)

the productivity of chipping machine Biber-70 (eschlböck) was 
investigated during processing of scrap from wood processing and furniture 
production into energy chips, as well as the main factors which influence 
it. the specification data are insufficient having in mind machine condition 
and peculiarities of the raw material. the investigation is directed to the 
enterprises, chips producers and users needs, mainly aiming at the control 
and planning. the problems in the concrete enterprise investigated are typical 
for the expanding market sector. the methods applied allow the people in 
the practice to be up-to-date with the problem.

Key words: chipping machine, drum-type chipper, blades, chips length, revolutions per 
minute, r/min
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