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абстракт. горските фрезови храсторези се използват все по-широко в редица 
страни за почвоподготовка и почистване на сечища. През последните години този 
процес се наблюдава вече и у нас. основните предимства на тези машини се изра-
зяват в по-високото качество на работа, в екологосъобразно оползотворяване на 
дървесния отпад и ограничаване на риска от възникване на горски пожари. Понасто-
ящем у нас за почвоподготовка на тополови сечища работят два фрезови агрегата 
prime tech – pt-400 и pt-300. В настоящата работа са представени резултати от 
изследване работата на фрезов агрегат pt-400 с мултифункционална горска фреза 
Fae 300/s за почистване на тополови сечища от дървесен отпад, издънки и храсти 
в района на дП „сздП Враца“. за целта е извършено експериментално изследване за 
установяване влиянието на основни производствени фактори върху операционната 
производителност и разхода на гориво на фрезовия агрегат. то е проведено в тополови 
сечища по поречието на р. дунав, отличаващи се с различни количества на дървесен 
отпад, издънки и храсти – от 7 t/ha до 68 t/ha. Получените резултати са използвани 
за построяване на подходящи модели за определяне на производителността и разхода 
на гориво. на тази основа е проведена многоцелева оптимизация и са установени 
оптималните работни режими на машината. 

Ключови думи: тополови плантации, горски сечища, мултифункционална горска 
фреза

УВОД

съвременните технологии и машини за почвоподготовка за 
създаване на интензивни тополови култури, в които се използват 
фрезови машини, имат редица предимства в сравнение с класическите 
технологии, прилагани у нас. сред по-важните от тях са: по-пълно 
оползотворяване на дървесния отпад в почвата; запазване на горния 
плодороден слой; по-добро почистване на площите и редуциране 
на конкурентната растителност; съкращаване на сроковете за 
почвоподготовка, намаляване на плътността на почвата в горния слой 
и подобряване на аерацията; намаляване на риска от горски пожари 
и т.н. раздробяването на място на отпадната дървесна биомаса в 
почвата е със значим екологичен, почвозащитен и санитарен ефект. 
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Фрезовите машини обаче имат и известни недостатъци, като например: 
по-голяма енергоемкост и необходимост от по-голяма мощност, 
сравнително по-висока цена, по-големи амортизационни разходи и по-
скъпа поддръжка, необходимост от по-високо квалифицирани кадри за 
производствена и техническа експлоатация на машините. Въпреки 
това, в сравнение с използваните досега машини у нас, разходите за 
пълна почвоподготовка на тополови сечища са относително по-малки 
(marinov, Jordanova, 2017; маринов и кол., 2017).

отглеждането на интензивни тополови култури за ускорено 
производство на дървесина изисква своевременно възстановяване на 
сечищата (Василев, димитров, 1978; димитров, Панов, 1982; isebrands, 
2007). В зависимост от целта на производство и ротационния 
цикъл, турнусът на сеч в тополовите плантации за производство 
на сортиментна дървесина обикновено е до 15÷20 години, а цикълът 
за възстановяване и рекултивация на енергийните плантации e 21 до 
28 години (christersson, 2008, 2010; маринов, 2013; Böhlenius, Övergaard, 
2015). Почвоподготовката на тополовите сечища е свързана със 
значителни трудови, материални и енергийни разходи (hansen et 
al., 1984; gönna, marc, 1992). В зависимост от условията на работа 
и прилаганите технологии, разходите за пълна почвоподготовка 
варират от 120 до 350 €/dka (Fight, Barbour, 2004; löf et al., 2012; keča 
et al., 2011, 2015). По данни на горските стопанства в териториалния 
обхват на сздП Враца цената на един декар пълна почвоподготовка 
на тополови сечища в периода 2015 – 2017 г. е от 280 лв/dka до 380 лв/
dka. Проведените досега проучвания върху разхода на труд сочат, че 
при прилагане на по-старите технологии те са между 9,5 и 10,8 h/dka, 
докато при прилагане на новите технологии и машини тези разходи 
не надхвърлят 5,5 h/dka, а цената е между 270 и 320 лв/dka (marinov, 
Jordanova, 2017; маринов и кол., 2017). При почистване на тополови 
сечища тези разходи са в пряка зависимост от количеството на 
дървесния отпад, издънки и храсти. 

Внедряването на съвременни фрезови машини за 
почвоподготовка на тополови сечища у нас доведе до значително 
намаляване на трудовите разходи, съкращаване на сроковете 
и подобряване качеството на работа (маринов, 2014; marinov, 
Jordanova, 2015; Jordanova, marinov, 2015). този процес обаче изисква и 
по-големи инвестиции и нови знания за производствена и техническа 
експлоатация на машините. наред със своите високи технологични 
качества, фрезовите машини са по-енергоемки (маринов и др., 2017; 
marinov, 2017). за да бъдат достатъчно ефективни, е необходимо да 
бъдат установени такива скоростни и технологични режими, при 
които се постига висока експлоатационна производителност при 
нисък разход на гориво.
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Целта на изследването е да се установи експлоатационната 
производителност и разходът на гориво на горски фрезов агрегат 
рт-400 за почистване на тополови сечища от дървесен отпад, 
издънки и храсти при различни производствени фактори, да се 
построят подходящи математически модели за определяне на 
производителността и разхода на гориво и да се установят оптимални 
технологични режими за работа на машината. 

МаТериаЛи и МеТОДи

Общи положения на методиката
В методиката за експерименталното изследване се заложени 

принципите на регресионния анализ и планиране на експеримента 
(Вучков, стоянов, 1986). Посредством тях могат да бъдат решени 
следните задачи: 1. Планиране и провеждане на активен експеримент; 
2. Построяване на математически модели за определяне на 
производителността и разхода на гориво на изследвания агрегат; 3. 
определяне влиянието на отделните фактори върху изследваните 
изходни параметри; 4. оптимизация на технологичен обект за 
намиране на подходящите скорости на фрезоване, при които ще се 
реализират оптимални технологични режими за работа на машината.

Обект на изследване
обект на изследването e горски фрезов агрегат pt-400 с 

мултифункционална горска фреза Fae 300/s-225 за почистване на 
тополови сечища от дървесен отпад, издънки и храсти (фиг. 1). 
Предмет на изследването са експлоатационната производителност 
и разходът на гориво. 

Фрезовият агрегат е с номинална мощност 310 kW, с хидрообемна 
трансмисия и верижна ходова система с широки вериги – 800 mm. това 
му осигурява висока проходимост и голяма теглителна сила – 275 kn, 
при минимално уплътняване на почвата – 350 g/cm2. Посредством 
регулируеми бутално-аксиални хидравлични помпи и хидромотори се 
осигурява плавно регулиране на скоростта на движение и честотата 
на въртене на работния орган. работният орган е фрезов барабан 
с диаметър 0,80 m и работна ширина 2,35 m. По външната част на 
барабана са монтирани 92 режещи длетовидни ножове, разположени 
по разгъвката на два 4-ходови винта, с ляво и дясно развитие.

Входни и изходни параметри на изследването
за установяване на разхода на гориво и производителността на 

фрезовия агрегат рт-400 за раздробяване на дървесен отпад, издънки 
и храсти, с едновременно плитко фрезоване на почвата (до 10 см), се 
извършва експериментално изследване с установени входни и изходни 
параметри. 
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Входни параметри
Входни управляеми параметри (фактори). за проследяване на 

процеса са избрани два фактора: скоростна предавка на движение на 
агрегата и честота на въртене на фрезовия барабан. 

x1 – скоростна предавка (скоростен ред) за движение на фрезовия 
агрегат;

x2 – честота на въртене на фрезовия барабан.
При постоянна работна ширина тези два фактора най-добре 

изразяват необходимата мощност и енергоемкост на машината. 
работната предавка и честотата на въртене на фрезовия барабан 
могат да се управляват и поддържат на едно ниво. тези два фактора 
са независими, управляеми и съвместими. При определяне нивата на 
вариране на факторите от статистическа гледна точка е добре да 
се изберат по-големи интервали (Вучков, стоянов, 1986). По такъв 
начин влиянието на изменението на факторите върху наблюдаваните 
параметри ще бъде по-голямо и ще се открояват по-ясно от 
случайните смущения. 

- Скоростна предавка – x1. Първите три от общо петте 
скоростни предавки на pt-400 са подходящи за почвоподготовка. 
за целта се избират: 1-ва предавка за „долно“ ниво на вариране; 2-ра 
предавка – за „средно“ ниво и 3-та предавка – за „горно“ ниво.

- Честота на въртене на фрезовия барабан – x2. Честотата на 
въртене на работния орган влияе силно върху скоростта на рязане и 
необходимата енергия за фрезоване. тя може да се регулира от 0 до 
500 min-1. от предварителните наблюдения бе установено, че грани-
ците на вариране на този фактор е добре да бъдат в рамките на 250 

фиг. 1. горски фрезов агрегат pt-400 с мултифункционална горска фреза Fae 
300/s-225 (сн. к. маринов)

Fig. 1. pt-400 forestry milling unit with Fae-300/s-225 multipurpose forestry 
tiller (photo k. marinov)
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min-1 до 500 min-1. По-ниската честота води до по-голямо натовар-
ване на машината и влошаване качеството на работа. за целта се 
избират три нива на вариране на честотата на въртене на фрезовия 
барабан: „долно“ ниво – 250 min-1; „средно“ ниво – 375 min-1 и „горно“ 
ниво – 500 min-1.

тъй като входните фактори се измерват с различни величини, 
се извършва трансформация с техните кодирани стойности. за цел-
та се определя средата на интервала на вариране на реалните (нату-
рални) фактори. кодирането на факторите се извършва по следната 
формула:

i

ii
i

xxx
λ

0−
=

 
;      (1)

където xi е кодираната стойност на i-ия фактор;
xi – натуралната стойност на i-ия фактор;
xi0 – натуралната стойност на средата на областта на вариране 

на i-ия фактор;
λi – интервал на вариране на i-ия фактор.
кодираните стойности са: −1 за долно ниво, 0 за средно ниво 

и +1 за горно ниво.
Входни неуправляеми фактори. тези фактори са свързани с 

производствените условия. те не могат да бъдат управлявани по 
време на работа, но по време на опитите могат да се поддържат на 
определено ниво. такива фактори са:

√ наклон на терена – до 2÷3o;
√ количество (маса) на дървения отпад и аморфата;
√ механичен състав, влажност, плътност и твърдост на 

почвата.
нехомогенният състав на почвата и дървесният отпад, издънки 

и храсти са неуправляеми фактори. те ще се отразят като смущаващи 
фактори върху измерваните величини на изходните параметри. 

Изходни параметри 
Изходните параметри се реализират на изхода на изследвания 

фрезов агрегат. В резултат на смущаващите фактори те ще имат 
повече или по-малко случаен характер. В този смисъл няма да има 
точна зависимост между параметрите yj и управляващите фактори 
xi, а зависимост между очакваната стойност на функцията на 
отклика и множеството входни фактори. този факт се изразява с 
функцията на отклика,

( )21, xxy ϕ= ,      (2)
където x1 и x2 са двата управляеми фактора.
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Изходните параметри Yi са избрани в съответствие с целите 
на изследването. това са:

	у1 – операционна производителност, dka/h;
 у2 – Часов разход на гориво, l/h.
Величините, които могат да бъдат използвани за определяне на 

изходните параметри, са: 
количество на изразходеното гориво, l;
Продължителност (времетраене) на операциите, h;
обем на извършената работа (обработена площ), dka.
Производителността на машината – у1 – се определя чрез 

отношението на обработената площ и продължителността на 
операцията по следната формула:

t
Fy =1

, dka/h,     (3)

където f е обработената площ, dka;
t – времето за извършване на опита, h.
Часовият разход на гориво (у2) се определя с количеството 

изразходено гориво за единица време, чрез пряко измерване в края 
на всеки опит. за измерване на количеството изразходено гориво се 
използва обемна мярка. разходът на гориво се определя по формулата,

t
Qy =2

,    l/h,       (4)

където Q е обемът на изразходеното гориво за дадения опит, l.

Място, условия и екипировка на изследването
Изследванията са проведени в тополови сечища, в които 

е извършена 100% гола възобновителна сеч. за целта са избрани 
три обекта, като първите два се намират на територията на 
тП „дгс оряхово“, а третият – тП „дгс Видин“. По данни от 
горскостопанските планове на тези стопанства (тП „дгс Видин“, 
2012 и тП „дгс оряхово“, 2016) трите обекта се намират на типични 
тополови месторастения – д2,3. терените са частично заливни през 
пролетта, почвата е дълбока, некамениста, песъчливо-глинеста до 
глинесто-песъчлива, повърхностно уплътнена. терените са равни, с 
наклон до 2о.

за установяване на условията за работа се използва 
категоризацията за почвоподготовка на тополови сечища (marinov, 
Jordanova, 2017), в която са дефинирани 4 категории сечища:

 – 1-ва категория: сечища с неголеми количества дървесен отпад с 
маса до 10 t/ha, с по-рядка и ниска храстова растителност с височина 
до 2 m и маса до 10 t/ha;



97

– 2-ра категория: сечища с неголямо количество дървесен отпад 
– с маса до 10 t/ha, с по-гъста и висока растителност над 2 m и с 
маса над 10 t/ha; 

– 3-та категория: сечища с по-голямо количество дървесен отпад 
– с маса над 10 t/ha, с по-рядка и ниска храстова растителност с 
височина до 2 m и с маса до 10 t/ha; 

– 4-та категория: сечища с по-голямо количество дървесен отпад 
– с маса над 10 t/ha, с по-гъста и висока храстова растителност над 
2 m и с маса над 10 t/ha. 

Почвата в първите два обекта в дгс оряхово, в района на гр. 
козлодуй, е песъчливо-глинеста, тежка. твърдостта на горния почвен 
слой до 10 cm е 1.55 mpa, а влажността – W = 24.5%. тези обекти 
са в два различни подотдела – 13-е и 14-е. Първият с площ от 9,5 
ha е бил залесен с топола p x еur. cv. Bl, а вторият с площ от 3.5 
ha – с i-45/51. Първият отдел е изсечен през есента на 2014 г., а 
вторият – в началото на 2015 г. експерименталните изследвания са 
проведени през май и юни 2015 г. И в двете сечища са установени 
значителни количества от дървесен отпад – клони, вършина и 
некачествени стъбла, като в подотдел 14-е има и голямо количество 
от аморфа (пълнота – 0,7 и височина – 2÷4 m). съгласно приетата 
категоризация, сечището в подотдел „13-е“ попада в 3-та категория, 
а това в подотдел „14-е“ – в 4-та категория. за определяне на масата 
на лежаща и стояща дървесина е използван методът на пробните 
площи. за целта върху площ от 1 ha се отделени 25 пробни площи 
с размери 2x2 m, в които са отделени и измерени контролни проби 
от дървесина. след измерване на масата на контролните проби са 
установени следните характеристики: 

 обект 1: тополово сечище от 3-та категория, подотдел 13-е 
на дгс оряхово, в района на козлодуй; маса на дървесния отпад – 
26.72 t/ha; маса на аморфа и издънки – 8.12 t/ha;

 обект 2: тополово сечище 4-та категория, подотдел 14-е на 
тП „дгс оряхово“, района на козлодуй; маса на дървесен отпад – 
39.20 t/ha; маса на аморфа и издънки – 28.95 t/ha. 

третият обект с площ от 2.1 ha се намира в района на с. арчар, 
в подотдел „377-б“, на дгс Видин. Почвата е глинесто-песъчлива 
и с по-лек механичен състав, но е по-силно уплътнена. Измерената 
твърдост на горния почвен слой е 2.15 мpа, което се дължи на 
по-тежката техника, използвана за дърводобива. Влажността на 
почвата е Wa = 27.95%. културата (тп p x eur. i-214) е изсечена в края 
на 2017 г. и в началото на 2018 г. експерименталните изследвания са 
проведени през първата седмица на м. май 2018 г. количеството на 
дървесен отпад, издънки и храсти е сравнително по-малко от това 
в първите два обекта и това сечище може да бъде отнесено към 1-ва 
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категория. след отделяне на контролните проби и измерване масата 
на дървесината в тях, в този обект бяха установени следните 
характеристики:

обект 3: тополово сечище от 1-ва категория, подотдел 377-б на 
тП „дгс Видин“, района на с. арчар; маса на дървесния отпад – 7.19 
t/ha; маса на аморфата и издънките – 4.48 t/ha.

Измервателната екипировка се състои от ролетка с точност до 
1 cm, gps система „speed data tt-43“, хронометър, преносим конусен 
пенетрометър „Wile“, електронна везна „kern“ с точност до 0,01 g, 
мерителен съд за горивото с точност до 0,1 литър. Влажността 
на почвата се определя по аналитичния метод в сушилен шкаф при 
температура т = 103 ±2о с.

План на изследването
за експериментално изследване на фрезовия агрегат се използват 

методите за регресионен анализ и планиране на експеримента (Вучков, 
стоянов, 1986). за целта се провежда активен експеримент с два 
управляеми фактора. от предварителните изследвания бе установено, 
че изменението на изходните параметри спрямо входните фактори 
има нелинеен характер. това предполага функциите на отклика за 
операционната производителност и часовия разход на гориво да се 
описват с полиноми от втори или по-висок порядък.

Избор на план на изследването. от отбелязаното дотук и от 
желанието за търсене на оптимум на факторите се избира оптимален 
композиционен план – тип Bm, от втори порядък с три нива на 
вариране. При двуфакторен експеримент (m = 2) избраният план е 
от типа – B2 (табл. 1).

регресионният модел, който може да изрази функцията на двата 
изходни параметри, се описва с полином от втори ред. Пълният вид 
на този модел има следния вид:

∑∑∑ +++=
<=

2

1
0ˆ iii

ji
jiij

m

i
ii xbxxbxbby  ,    (5)

където 11 <<− ix  са кодираните стойности на факторите и 
i=1,2,…,m;

m = 2 – броят на управляемите фактори;
b0 – регресионният коефициент на свободния член;
bi – регресионните коефициенти на линейните членове;
bij – регресионните коефициенти на взаимодействие между 

линейните членове;
bii – регресионните коефициенти на квадратните членове.
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реЗУЛТаТи 

Получените резултати от проведения експеримент за определяне 
на производителността (у1) и разхода на гориво (y2) на фрезовия 
агрегат за почистване от дървесен отпад, издънки и храсти в трите 
тополови сечища – обекти на изследването, са дадени в таблица 2.

Получените опитни резултати са подложени на статистическа 
обработка и анализ. за пресмятане на резултатите е използвана 
изчислителна програма Qstatlab. В резултат на това са изведени 
регресионни модели за предсказване на изходните параметри. 

за определяне на очакваната производителност y1 и разхода на 
гориво y2 в първия обект – тополово сечище 3-та категория, с маса на 
дървесния отпад m = 26.72 t/ha и маса на аморфата и издънките – m 
= 8.12 t/ha, са получени следните модели:

2
2

2
1211 0627010180156703212028472 x.+x.x.+x.+. =y − , dka/h (6);

21
2
2

2
1212 825273452166766833873 xx.+x.+x.x.x.+ = y   , l/h (7).

за определяне на производителността y1 и разхода на гориво 
y2 във втория обект – тополово сечище от 4-та категория, с 
относителна маса на дървесния отпад на един хектар – m=39.20 t/

Таблица 1. План на експерименталното изследване
Table 1. design of experiment

№ на 
опита

№ of 
exp.

Входни фактори/Input parameters 
Кодирани стойности/ 

coded values
натурални стойности/ 

Natural values

x1
скоростна 
предавка

gear

x2,
честота на вър-
тене на барабанa
rotation speed of 

the drum 

x1,
скоростна пре-

давка
gear, 

[ниво/level]

x2,
честота на върте-

не на барабанa
rotation speed of the 

drum, [min-1]
1 1 1 3 500
2 1 -1 3 250
3 -1 1 1 500
4 -1 -1 1 250
5 1 0 3 375
6 -1 0 1 375
7 0 1 2 500
8 0 -1 2 250
9 0 0 2 375
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ha и относителна маса на аморфата и издънките – m = 28.95 t/ha, са 
получени следните модели:

21
2
2

2
1211 01180043100744019202076094531 xx.+x.+x.x.+x.+. =y − , dka/h  (8);

21
2
2

2
1212 69752106742933285378772274 xx.+x.+x.x.x.+. = y   , l/h (9).

за определяне на производителността y1 и разхода на гориво y2 
в третия обект – тополово сечище от 1-ва категория, с относителна 
маса на дървесния отпад на един хектар – m = 7.59 t/ha и относителна 
маса на аморфата и издънките – m = 4.48 t/ha,  са получени следните 
модели:

21
2
2

2
1211 052100771004845035630829604673 xx.+x.+x.x.+x.+.= y − , dka/h (10);

21
2
2

2
1212 11514667481331785889488966 xx.+x.+x.x.x.+. = y   , l/h (11).

значимостта на регресионните коефициенти bi, bij и bii е 
определена при ниво α = 0.05. за отхвърляне на незначимите 
коефициенти е приложен стъпков регресионен анализ. В моделите с 

Таблица 2. опитни резултати от планирания експеримент
Table 2. results from experimental tests 

№ на 
oпита

№
of exp. 

Входни 
фактори 

Input  
param-
eters

Oбект 1/Object 1
изходни параметри
Output parameters

Oбект 2/Object 2
изходни параметри
Output parameters

Oбект 3/Object 3
изходни параме-

три
Output parameters

Произ-
водител-
ност
Perfor-
mance

разход  
на гориво
Fuel cons.

Произ-
водител-
ност
Perfor-
mance

разход на 
гориво

Fuel cons.

Произ-
водител-
ност
Perfor-
mance

разход 
на гори-

во
Fuel 
cons.

x1 x2 y1, dka/h y2, l/h y1, dka/h y2, l/h y1, dka/h y2, l/h
1 1 1 2.7025 79.10 2.3265 81.18 4.7392 74.26
2 1 -1 2.4205 85.70 1.9270 87.74 3.9159 83.52
3 -1 1 2.0915 57.20 1.8800 60.00 2.9700 52.54
4 -1 -1 1.7625 75.10 1.5275 77.35 2.3547 66.26
5 1 0 2.5145 80.30 2.0680 81.84 4.2436 74.82
6 -1 0 1.8565 60.70 1.6685 63.19 2.5967 54.52
7 0 1 2.5145 70.40 2.1855 73.47 3.8954 65.10
8 0 -1 2.1855 82.90 1.7860 84.36 3.1960 76.80
9 0 0 2.2795 73.10 1.9505 74.70 3.4639 66.50
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по-лоши предсказващи показатели незначителните коефициенти са 
отстранени. 

за оценка адекватността на моделите и тяхната пригодност 
за прогнозиране на изходните величини се използва коефициентът за 
множествена корелация r и свързаната с него величина F. резултатите 
от анализа на тези данни са представени в таблици 3 и 4.

експлоатационната производителност на машината е 
определена като операционна часова производителност. В нея не са 
включени времената за обслужване и престои на машината, поради 
технически и организационни причини и др. за определяне сменната 
производителност на машините са подходящи редукционните 
коефициенти, с които се отчита степента на използване на 
работното време в една смяна. от направените снимки на работния 
ден в три последователни дни бе установено, че коефициентът за 
използване на работното време в една смяна е τсм = 0.78. Въз основа 

Таблица 3. статистически анализ на функцията на отклика y1 –  
производителност

Table 3. results of statistical processing of y1 performance function

Дисперсионен анализ (ANOVA)

източник
Source

Сума от 
квадратите
Sqr. sum

Степени на 
свобода
DOF

Дисперсия
Variance F р

оБект 1/oBJect 1
модел/model 0.79475 4 0.19869 809.50 4.5631e-6

остатък/residual 0.00098 4 0.00025
общо/total 0.79573 8

t(0.025,4)=2.77645; Fтабл(0.050,4,4) = 6.38823; остат st.dev=0.015667;
r-sq=0.99877;radj-sq=0.99753; press = 0.00497; r-sq(pred) = 0.99375

оБект 2/oBJect 2
модел/model 0.49488 5 0.09898 691.28571 0.00009

остатък/residual 0.00043 3 0.00014
общо/total 0.49531 8

t(0.025,3)=3.18245; Fтабл(0.050,5,3) = 9.01346; residual st. dev=0.011966;
r-sq =0.99913; radj-sq= 0.99769; press = 0.00494; r-sq(pred) = 0.99002

оБект 3/oBJect 3
модел/model 4.91836 5 0.98367 11055.983 1.3572e-6

остатък/residual 0.00027 3 0.00009
общо/total 4.91862 8
ttabl(0.025, 3) = 3.18245; Ftable (0.050, 5, 3) = 9.01346; residual st. dev= 0.0094325; 

r-sq= 0.99995; radj-sq = 0.99986; press = 0.00315; r-sq(pred) = 0.99936
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на това и на резултатите за операционната производителност, 
определени съгласно регресионните модели в уравнения (6), (8) и 
(10), експлоатационната сменна производителност на машината, за 
8-часова работна смяна, се определя по следната формула: 

W = 6.24.y2, dka/cm       (12)

ОБСъжДане

резултатите от дисперсионния анализ показват, че 
коефициентите на множествена корелация r са значими и всички 
влияния са отчетени в регресионните модели – квадратите на r-sq 
са близки до единица. от таблици 3 и 4 се вижда, че F-стойностите са 
по-големи от табличните, определени при съответните степени на 
свобода, като е изпълнено условието F > Fтабл (α, ν1, ν2). коефициентите 

Таблица 4. статистически анализ на функцията на отклика y2  
за разход на гориво

Table 4. results of statistical processing of y2 fuel consumption function

Дисперсионен анализ (ANOVA)

източник Сума от 
квадратите
Sqr. sum

Степени на 
свобода
DOF

Дисперсия
Variance F р

оБект 1/oBJect 1 
модел/model 751.87583 5 150.37517 119.21396 0.00120

остатък/residual 3.78417 3 1.26139
общо/total 755.6600 8

t(0.025,3)=3.18245; Fтабл(0.050,5,3) = 9.01346; остатъчно ско = 1.1231; 
r-sq=0.99499; radj-sq=0.98665; press = 46.02708; r-sq(pred) = 0.93909

оБект 2/oBJect 2
модел/model 695.5356 5 139.10712 133.50498 0.00101

остатък/residual 3.12589 3 1.04196
общо/total 698.66149 8

ttable(0.025,3)=3.18245; Ftable(0.050,5,3) = 9.01346; residual st.dev=1.0208; r-sq=0.99553; 
radj-sq=0.98807; press = 38.05292; r-sq(pred) = 0.94553

оБект 3/oBJect 3
модел/model 837.58828 5 167.51766 2150.6237 0.00002

остатък/residual 0.23368 3 0.07789
общо/total 837.82196 8
ttable(0.025,3)=3.18245; Ftable(0.050,5,3) = 9.01346; residual st. dev = 0.27909;
 r-sq=0.99972; radj-sq=0.99926; press = 2.84752; r-sq(pred) = 0.99660
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на детерминация на предсказаните стойности r-sq(pred) имат 
сравнително високи стойности. те са в интервала 0.94 до 0.99, което 
означава, че моделите описват реалните процеси с висока точност 
в доверителния интервал (1-α). от проведения анализ се установи, 
че получените математически модели са адекватни и с достатъчна 
точност могат да прогнозират изходните параметри. те могат да 
се използват за изчисляване на изходните параметри при различни 
нива на входните фактори и да предсказват експлоатационната 
производителност и разхода на гориво на фрезовия агрегат. 
Получените резултати са дадени в таблица 5.

Получените математически модели позволяват да бъдат 
прогнозирани производителността и разходът на гориво на горския 
фрезов агрегат рт-400 при различни скоростни предавки и честоти 
на въртене на фрезовия барабан. от получените регресионни модели 
на фигури 2, 3 и 4 са построени графични зависимости за изразяване 
на експлоатационната производителност на машината в зависимост 
от скоростните режими и производствените условия.

от получените резултати, изобразени графично на фигури 
2, 3 и 4, се вижда, че експлоатационната производителност се 
влияе значително от количеството на отпадната дървесна маса 

Таблица 5. Прогнозни стойности на изходните параметри на изследването
Table 5. predicted values of output parameters from the models 

№ на
oпита

№
of exp.

Входни 
фактори

Input pa-
rameters

Oбект 1/Object 1
изходни параметри
Output parameters

Oбект 1/Object 2
изходни параметри
Output parameters

Oбект 3/Object 3 
изходни параметри
Output parameters

Произ-
водител-
ност
Perfor-
mance

разход 
на гори-

во
Fuel 
cons.

Произ-
водител-
ност
Perfor-
mance

разход на 
гориво

Fuel cons

Произ-
водител-
ност
Perfor-
mance

разход на 
гориво

Fuel cons

x1 x2 y1, dka/h y2, l/h y1, dka/h y2, l/h y1, dka/h y2, l/h
1 1 1 2.7116 79.5917 2.3252 81.8531 4.7336 74.3572
2 1 -1 2.4218 86.2750 1.9179 88.0581 3.9169 83.6872
3 -1 1 2.0928 56.5750 1.8865 59.7181 2.9703 52.3672
4 -1 -1 1.7560 74.5583 1.5262 76.7131 2.3619 66.1572
5 1 0 2.5041 79.2333 2.0784 80.8489 4.2482 74.5556
6 -1 0 1.8617 61.8667 1.6633 64.1089 2.5890 54.7956
7 0 1 2.5041 70.5333 2.1803 73.0789 3.9004 65.1756
8 0 -1 2.1907 82.8667 1.7964 84.6789 3.9004 76.7356
9 0 0 2.2847 73.0000 1.9453 74.7722 3.1878 66.4889
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фиг. 2. Производителност на фрезовия агрегат в зависимост  
от скоростната предавка и честота на въртене на фрезовия барабан  

при почистване на тополово сечище в обект 1
Fig. 2. performance of the forestry tiller depending on gear choice and rotation  

speed of the drum when cleaning the poplar clearing in object 1

фиг. 3. Производителност на фрезовия агрегат в зависимост  
от скоростната предавка и честота на въртене на фрезовия барабан  

при почистване на тополово сечище в обект 2
Fig. 3. performance of the forestry tiller depending on gear choice and rotation  

speed of the drum when cleaning the poplar clearing in object 2
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в сечищата. При средни нива на двата кинематични показателя, 
скоростна предавка и скорост на барабана, производителността 
е най-ниска в обект 2 – 1.95 dka/h, където масата на дървесния 
отпад, издънките и аморфата е най-голяма (обща маса = 68.15 t/
ha), и най-висока в обект 3 – 3.19 dka/h, където количеството на 
дървесната маса е най-малко (обща маса = 11.67 t/ha). намаляването 
на скоростта на фрезовия барабан и в трите обекта води до 
натоварване на двигателя, повишаване на буксуването в ходовата 
система и намаляване на работната скорост на агрегата, което 
води до намаляване на производителността. за раздробяване на 
дървесния отпад, издънковата и храстовата растителност се 
препоръчват по-високи честоти на въртене на фрезовия барабан, 
съответно и по-високи скорости за рязане на дървесината. При по-
малките количества на дървесен отпад, издънки и храсти в сечищата, 
като например в обект 3 (под 10-15 t/ha), машината работи 
устойчиво и при по-високата трета скоростна предавка. Именно 
при тази предавка и при максимална честота на въртене на фрезовия 
барабан (500 min-1), фрезовият агрегат достига своята максимална 
операционна производителност – 4.73 dka/h. тази предавка обаче не 
е така ефективна при работа в другите два обекта – обект 1 и 
обект 2, където има по-голямо количество дървесна маса. По време 

фиг. 4. Производителност на фрезовия агрегат в зависимост  
от скоростната предавка и честота на въртене на фрезовия барабан  

при почистване на тополово сечище в обект 3
Fig. 4. performance of the forestry tiller depending on gear choice and rotation  

speed of the drum when cleaning the poplar clearing in object 3
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на работа в тях се забелязва по-голямо натоварване на двигателя и 
повишаване на буксуването, а на местата с по-голяма концентрация 
на дървесен отпад сработва и режимът за предпазване на двигателя 
и машината от претоварване, като се намалява работната скорост. 
за раздробяване на лежаща и стояща дървесна маса в обект 1 и 
обект 2 са подходящи 1-ва и 2-ра скоростна предавка.

графичните зависимости за часовия разход на гориво са 
представени на фигури 5, 6 и 7. 

както се очаква, най-голямо влияние върху разхода на гориво 
оказва количеството на дървесния отпад в сечищата. При средни 
нива на кинематичните показатели, относителният разход на 
гориво е най-висок в обект 2 – 74.8 l/dka, следва обект 1 – 73 l/dka 
и съответно той е най-малък в обект 3 – 66.5 l/dka. с нарастване 
на честотата на въртене на фрезовия барабан намалява и разходът 
на гориво, като тази тенденция е по-силно изразена в диапазона 
от 250 до 400 min-1, след което тя намалява, а при по-високите 
скоростни предавки остава постоянна и без промяна. намаляването 
на скоростната предавка, освен че води до намаляване на работната 
скорост и производителността, води и до по-силно снижаване на 
часовия разход на гориво. този факт е следствие на по-малката 
мощност, необходима за задвижване на фрезата и съответно по-
малката енергоемкост и разход на гориво, необходими за реализиране 
на процеса. така например при работа на 1-ва предавка и максимална 

фиг. 5. Часов разход на гориво на фрезовия агрегат в зависимост  
от скоростната предавка и честота на въртене на фрезовия барабан  

при почистване на тополово сечище в обект 1
Fig. 5. hourly fuel consumption of the forestry tiller depending on gear choice and rotation 

speed of the drum when cleaning the poplar clearing in object 1
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фиг. 6. Часов разход на гориво на фрезовия агрегат в зависимост  
от скоростната предавка и честота на въртене на фрезовия барабан  

при почистване на тополово сечище в обект 2
Fig. 6. hourly fuel consumption of the forestry tiller depending on gear choice  
and rotation speed of the drum when cleaning the poplar clearing in object 2

фиг. 7. Часов разход на гориво на фрезовия агрегат в зависимост  
от скоростната предавка и честота на въртене на фрезовия барабан  

при почистване на тополово сечище в обект 3
Fig. 7. hourly fuel consumption of the forestry tiller depending on gear choice  
and rotation speed of the drum when cleaning the poplar clearing in object 3
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скорост на въртене на фрезовия барабан, разходът на гориво в по-
трудоемкото за работа сечище от 4-та категория в обект 2 е 59.7 
l/h, а при работа на 3-та предавка той е 88.7 l/h и достига своите 
максимални стойности. от получените резултати се вижда, че 
часовият разход на гориво е най-нисък при работа на 1-ва предавка в 
обект 3 – 52.4 l/h.

за определяне на оптималните технологични режими на 
фрезовия агрегат е необходимо да се установят най-добрите 
технологични и икономически показатели на изследвания процес. 
Въз основа на получените регресионни модели може да се извърши 
многоцелева оптимизация по двете функции на отклика – у1 и у2. 
за целта се търсят максималните стойности на операционната 
производителност и минималните стойности на разхода на 
гориво. за провеждане на многоцелева оптимизация на функциите в 
предложените регресионни модели се използва генетичен алгоритъм 
nsga-2 и изчислителна програма Qstatlab. В резултат на това са 
получени множество Парето-оптимални решения. Въз основа на тях 
и на експертна оценка от изследователския колектив бяха избрани 
най-добрите технологични решения, като стойности на входните 
фактори, за управление на режимите за работа на фрезовия агрегат. 
обобщените резултати са дадени в таблица 6.

Получените резултати могат да се използват за определяне на 
изследваните изходни параметри и за други стойности на входните 
фактори при подобни условия на работа, като се извърши подходяща 
интерполация на данните в областта на вътрешното факторно 
пространство. 

Таблица 6. Препоръчителни оптимални стойности на входните фактори  
и изходните параметри

Table 6. recommended optimal values of input and output parameters

Обект№
Object №

Входни фактори
Input parameters

изходните параметри
Output parameters

натурални стойности
Real values

Производителност
Performance

Часов разход на 
гориво

Hourly fuel con-
sumption

x1, предавка
gear

x2, честота на 
въртене

rotation speed,
[min-1]

y1, [dka/h] y2, [l/h]

1 1-ва 500 2.09 56.58
2 1-ва 500 1.89 59.72 
3 3-та 485 4.73 74.30
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иЗВОДи 

В резултат на проведеното експериментално изследване върху 
експлоатационните свойства на специализиран фрезов агрегат рт-400 
с мултифункционална горска фреза Fae 300/s-225, за почистване на 
тополови сечища от дървесен отпад и стояща издънкова и храстова 
растителност, могат да бъдат направени следните основни изводи:

най-голяма производителност и най-малък разход на гориво на 
агрегата се получават при по-високите обороти на фрезовия барабан 
– 400 – 500 min-1. При раздробяване на дървесината трябва да се 
предпочитат по-високите скорости на фрезовия барабан. 

най-висока производителност се получава при работа на 
фрезовия агрегат на 3-та скоростна предавка. тази предавка обаче е 
подходяща за почистване на тополови сечища със сравнително по-
малки количества на дървесен отпад и храсти с обща маса до 15 – 20 
t/ha. При по-тежки условия на работа в сечища с по-голяма дървесна 
маса над 20 t/ha, за по-устойчива работа на машината се препоръчва 
по-ниска 2-ра предавка, а там, където условията са изключително 
тежки и масата на дървесния отпад и храстите  надвишава 40 t/ha 
– се препоръчва 1-ва скоростна предавка. 

сечищата с по-големи количества от дървесен отпад, храсти и 
издънки са по-трудоемки и по-енергоемки за почистване. независимо 
от това, фрезовите храсторези трябва да се предпочитат за 
почистване на трудни сечища, защото в сравнение с използваните 
досега технологии и машини у нас, разходите за един декар пълна 
почвоподготовка на тополови сечища с фрезови машини са 
относително по-малки. 

изводите могат да се обобщят и за други фрезови машини за 
почвоподготовка за залесяване с други дървесни видове.

БЛаГОДарнОСТ: настоящата работа е изготвена с финансовата подкрепа 
на научноизследователски проект № 152/2017 на нИс при лту – софия. 
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OPERATIONAL PERFORmANcE OF FORESTRy mILLINg BRuSH 
cuTTERS FOR POPLAR cLEARINgS cLEANINg

K. Marinov, K. Stefanov
university of Forestry – sofia

(SummARy)

the forestry milling brush-cutters are being used more and more in a 
number of countries for cleaning of forest site and clearings. in recent years 
this process has already been observed in Bulgaria. the main advantages of 
these technologies and machines are the high quality of soil preparation, the 
more environmentally friendly left slash utilization and the limitation of the 
risk of wildfires. in this work are presented results of the research of the 
milling aggregate pt-400, with multifunctional forestry tiller (cutter) Fae 
300/s, for wood comminuting of poplar slashes and bushes in nW Bulgaria 
region. experimental study to determine the impact of major factors on 
productivity and fuel consumption of the machine was conducted. the study 
was conducted in three poplar clearings along the danube river, with different 
amount of left slashes and shrubs, with relative green mass of 7 t/ha to 68 
t/ha. From obtained experimental data, regression models to determinate of 
performance and fuel consumption were derived. Based on these models, 
multi-purpose optimization has been done and the optimal operating modes 
of the machine have been established. 
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