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абстракт. направен е анализ на машините и технологиите, прилагани в 
дърводобива. анализирани са използваните машини, за рампиране и товарене на 
временните складове. Проведено е изследване на експлоатационните свойства 
на телескопичен товарач Bobcat tl 470 в условията на уогс „Петрохан“. от 
изследването са получени резултати за възможностите на машината при работа на 
напречни и надлъжни наклони. Чрез хронометриране и измерване обема на обработените 
дървени материали на временен горски склад е определена чистата теоретична 
производителност за технологичните операция „сортиране и рампиране“ и „товарене“.

Ключови думи: механизация, дърводобив, телескопичен товарач, специализиран 
трактор.

УВОД

Използването на дървесината има голямо значение за 
икономиката, тя е ценна суровина за строителството и индустрията 
на всяка страна. През последните години нарасна интересът към 
дървесината като енергоносител, поради това че тя е възобновяема 
и е неутрална по отношение на въглеродните емисии. При изгарянето 
й в атмосферата практически не се отделя сяра, вредните въглеродни 
окиси могат да се сведат до минимум чрез използване на съвременни 
машини за гранулиране (енакиев, 2012) и горивни инсталации, при 
които се постига по-пълно изгаряне на преработената във вид на 
пелети дървесина, минимално отделяне на вредни вещества и не 
на последно място, изгарянето на дървесина не влошава глобалния 
въглероден баланс (глушков и др., 2015). 

Поради тези причини е необходимо в дърводобива да се прилагат 
високоефективни дърводобивни системи и машини. Прилагането на 
тези системи зависи от много фактори, които характеризират 
теренните условия, а друга група фактори са тези, които 
характеризират гората с всички съпътстващи я особености като 
биологичен обект, наречени таксационни показатели (георгиев, 2017).

независимо от избраната дърводобивна система машините, 
които се използват, могат да се разделят на следните групи 
според технологичния процес: машини за сеч и първична обработка 
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на дървените материали; машини и съоръжения за извозване на 
дървените материали; машини и съоръжения за товарене на дървените 
материали.

товаренето е една от заключителните технологични операции 
(то) при различните видове дърводобивни системи. у нас за товарене 
на сортименти най-често се използват мобилни хидравлични 
стрелови кранове или автономни кранове на самонатоварващи се 
автомобили. В редица страни, за товарене на дървени материали, 
във вид на сортименти от временните горски складове, широко се 
използват фронтални челюстни товарачи. те се отличават с по-
голяма производителност, товароподемност, маневреност и са по-
устойчиви при работа на складове с наклони. В последно време започна 
внедряване на телескопични челюстни товарачи и в нашата страна, 
които се отличават с по-голяма устойчивост и маневреност. 

Целта на изследването е да се проведат технологични 
изследвания и да се направи експлоатационна оценка на телескопичен 
фронтален челюстен товарач Bobcat tl 470, в производствените 
условия на уогс „Петрохан“.

МаТериаЛи и МеТОДи

експлоатационното изследване е проведено в района на уогс 
Петрохан, подотдел 38-а, на временен склад в м. „дебели рът“. Поради 
специфичните теренни условия, големи наклони, се прилага технологична 

фиг.1. телескопичен товарач Bobcat tl 470 по време на работа
Fig. 1. Bobcat telescopic loader tl 470 during operation
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система 211- извоз на цели стъбла и дълги дървени секции от сечището 
до временния склад (георгиев, 2017). Използваната система машини се 
състои от: моторен трион от среден клас за поваляне на стоящи дървета 
(предимно бук); моторен трион от лекия клас за кастрене на клоните; 
специализиран трактор за чокерно извозване на дървени материали 
lkt 81 (стоилов, 2017) от сечището до временния склад; моторен 
трион от среден клас за разкройване на стъблата на временния склад; 
телескопичен челюстен товарач Bobkat tl 470, който се използва за 
рампиране и подреждане на материалите по сортименти и за товарене 
на сортименти от временния склад. Подреждането и сортирането 
на дървения материал на временен склад с помощта на телескопичен 
товарач подпомага разтоварните операции на специализиран колесен 
трактор, откъдето се намалява и времетраенето на транспортния 
цикъл на влекача – lkt 81t (стоилов, крумов, 2015).

обект на изследването е телескопичен челюстен товарач 
Bobcat tl 470. (фиг. 1). 

Изследваната машина е предназначена основно за работа 
в земеделските ферми, но намира приложение и в дърводобива. 
машината е проектирана да работи в по-тесните пространства. 
Подходяща е за работа в зърнобазите, фермите и на временните 
горски складове на горските стопанства. габаритите на задната 
част на товарача не излизат зад тези на гумите – реалният габарит 
на машината при завой всъщност е този на гумата, което предполага 
по-голяма маневреност, видимост и безопасност при работа. 
мостовете на телескопичния товарач имат 3 режима на завиване 
– паралелен, преден завиващ мост и два завиващи моста – радиусът 
на завой се определя от колесната база на машината, която при 
Bobcat е такава, че машината да има максимална товароподемност 
и в същото време – минимален радиус при завой – само 3,7 м външен 
радиус за моделите с товароподемност 3 и 3,5 тона, доказано най-
малкия на пазара (www.megatron.bg). техническата характеристика на 
машината е представена в таблица 1.

Таблица 1. техническа характеристика на телескопичен товарач
Table 1. technical characteristics of a telescopic loader

марка, 
модел

номинална 
мощност, 

kW

максимален 
въртящ мо-
мент, nm

Висо-
чина на 
повдига-
не, mm

номи-
нален 

капаци-
тет, kg

трансмисия
маса  

(ненато-
варен), kg

Bobkat 
tl 470

при 2300 
об/мин 74.4

при 1600 об/
мин 410.0 6957 3500

Хидроста-
тична с 

електронно 
управление

7130
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дървесината, която се добива и доставя на временния склад 
(фиг. 2), е от обикновен бук. сортиментната структура на добивания 
дървен материал се състои от едра дървесина (трупи за бичене и за 
шперплат), озм и дърва. Временният склад се характеризира със 
следните параметри: дължина а = 35m; широчина В = 30 m и наклон 
10º, (фиг. 2). Поради наличието на наклон използването на подвижни 
стрелови кранове за рампиране и товарене е неефективно. след 
извозването на целите стъбла от сечището отделните сортименти 
се разкрояват с дължина 3, 4 и 5m. дължината се измерва с ролетка с 
точност 1cm. диаметърът и обемът на облите дървени материали 
се определя с помощта на клупа за измерване и кубиране в плътни 
кубически метри. Времето за отделните движения на товарача се 
измерва с хронометър с точност 0,5 секунди.

При провеждане на експлоатационното изследване на работата 
на телескопичния товарач се наблюдаваха (то) „сортиране и 
рампиране“ и „товарене“. 

Сортиране и рампиране на дървени материали по сортименти
При изследването на тази технологична операция се отчитаха 

следните показатели:
1. обем на рампираните сортименти, Qр m3. за определяне на 

този показател се измерват обемите на разкроените сортименти за 
всеки отделен курсов товар Qкт, m3, след което се сумират обемите 
от отделните курсови товари. обемът на курсовите товари – Qкт, 
се определя по формулата:

Qкт = ∑n
1   q i        (1),

където qi e обемът на измерените сортименти от курсовия 
товар, m3;

фиг. 2. схема на временния склад: а)рампиране, б)товарене
Fig. 2. scheme of the temporary warehouse: a)ramping, b)loading
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n – брой отчитани курсови товари.
след което изчисляваме Qр:
Qр = ∑n

1    Qkt (2).

2. Време за сортиране и рампиране, tр, s. Извършва се 
хронометриране на работния цикъл на товарача, който се състои 
от четири хода: 1-ви ход – движение на товарача към материалите 
и формиране на товар; 2-ри ход – движение на заден ход и завиване 
на 90º; 3-ти ход – движение на товарача към рампата и поставяне 
на товара; 4-ти ход – движение на заден ход и завиване на 90º. 
Хронометрирането се извършва със хронометър с точност до 0,5s.

Времето за сортиране и рампиране,tр,s се определя по формула 3:
tр =∑n

1    tpkt i ,  (3)
където трктi e времето за сортиране и рампиране на i- тия 

курсов товар, m3;
n-брой отчитани курсови товари. от своя страна трктi се 

определя от (4):
трктi =∑n

1    t i , (4)
където ti e времето за отделен работен цикъл при сортиране и 

рампиране на i- тия курсов товар, m3.

3. определяне на производителността на товарача при 
сортиране и рампиране, m3/h. на базата на получените резултати за 
времето за рампиране tp и количеството на дървените материали 
Qp може да определим Чистата теоретична производителност Wр 
на товарача по формулата:

Wр= 
       

  , (5) 
 

,  (5)

след отчитане на технологичните престои по време на 
работа, свързани със доставянето на отделните курсови товари 
и разкрояване на сортиментите, изразени с коефициента на 
използване на работното време в една работна смяна, 1, определяме 
и експлоатационната часова производителност 

Whр = Wрτ1 m3/h. (6)

Товарене на дървени сортименти 
При наблюдението на (то) товарене на сортименти се 

отчитаха времената за товарене на отделните превозни средства и 
количеството на натоварените дървени материали.

В съответствие с начините на движение при товаренето се 
извършва хронометриране на отделните работни движения при 
извършване на технологичната операция товарене. схемата на 
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движение е изобразена на фиг. 3б. един работен цикъл се състои от 
4 работни хода (4 позиции на фиг. 3б).

Времето за товарене за всяко транспортно средство tтов. с 
телескопичния товарач се определя от следната формула:

tтов= =∑n
1   t1 + ∑n

1   t2 + ∑n
1   t3 + ∑n

1   t4 + ∑n
1   tпр, (7)

където: t1 e времето за движение на товарача към материалите, s; 
t2 – времето за движение на заден ход и завиване на 90о, s;
t3– времето за движение към автомобила и натоварване, s;
t4– времето за движение на заден ход и завиване на 90о, s;
tпр– времето за технологичен престой и подреждане на 

материалите, s;
Чистата теоретична производителност Wт и експлоатационната 

часова производителност Wтh при извършване на (то) „товарене 
на временен склад“, m3/h.определяме aналогично на технологичната 
операция „сортиране и рампиране“. за целта използваме получените 
резултати за времето за товарене tтов на отделните транспортни 
средства и измереното количество на натоварени сортименти. 
теоретичната производителност Wт и експлоатационната часова 
производителност Wтh на челния товарач за товарене на дървени 
материали от горепосочените сортименти на превозни средства на 
временен горски склад,се определя по следните формули:

Wт= 
       
    , (8);  

 

, (8); 

Wтh = Wт τ1 (9);

където: τ1 е коефициентът на използване на работното време 
в една работна смяна;

Qт – общото количество натоварени материали за всяко 
транспортно средство m3.;

реЗУЛТаТи и ОБСъжДане

резултатите от експлоатационното изследване са представени 
в графичен вид. за (то) „сортиране и рампиране“ се установи, че 
средното количество на извозени и доставени материали на склада, 
за наблюдаваните 6 курсови товара от специализирания трактор за 
чокерно извозване на дървени материали lkt 81 е 6,8366 m3, като общо 
доставените цели стъбла на временния склад са 41,02 m3. средното 
време за сортиране и рампиране на доставените материали (за един 
доставен курсов товар) е 9,36 min, а сумарното време за обработка 
на шестте курсови товара, в рамките на една работна смяна, е 56,17 
min (фиг. 3). 



119

Чистата теоретична производителност на товарача за 
наблюдаваната технологична операция „сортиране и рампиране“ 
(фиг.4) е 43,82 m3/h, а часовата производителност е 21,9 m3/h. от 
наблюдението на тази технологична операция се установиха и 
основните фактори, които оказват влияние върху производителността 
на товарача. за чистата теоретична производителност това са: 
1 опитът на водача, 2 количеството на еднократно захванатите 

фиг.3. стойности на обемите (Qp ) на отделните курсови товари (кт)  
и времето за сортиране и рампиране (tp )

Fig. 3. volume values (Qp) of individual course loads (kt) and sorting and ramping  
time (tp)

фиг.4. стойности на чистата теоретична (Wp ) и на часовата 
производителност(Whp),при технологичната операция сортиране и рампиране
Fig.4. values of pure theoretical (Wp) and hourly productivity (Whp) in the process  

of sorting and ramping.
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материали, в случая средният обем е 0,7 m3 и 3наличието на наклон 
на временния склад. за часовата производителност трябва да се 
отчитат и времето за доставяне на курсовия товар, времето за 
разкрояване на стъблата на сортименти и времето за технологични 
престои.

от получените резултати за технологичната операция 
„товарене“, съгласно фиг. 7 и фиг. 8, се вижда, че времето за товарене 
на едно транспортно средство варира значително и е в границите на 
8 до 14 минути. това време зависи основно от: 1) товароносимостта 

фиг.6. стойности на чистата теоретична (Wт ) и на часовата 
производителност(Wтh) на телескопичния товарач, при технологичната  

операция товарене
Fig.6. values of the pure theoretical (Wt) and hourly performance (Wth)  

of the telescopic loader in the process loading operation

фиг.5. стойности на количеството натоварени материали(Qт ) и времето  
за товарене (tтов ) на отделните транспортни средства(тс) 

Fig. 5. Quantities of loaded materials (Qt) and loading time (tv) of individual vehicles (tc)
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на транспортните средства; 2 разстоянието между сортиментите 
и транспортното средство; 3) количеството на еднократно 
захванатите сортименти; и 4) наличието на наклон на терена на 
временния склад.

от проведените изследвания бе установено, че производителност 
на товарача е 37,3 m3/h, а часовата производителност – 22,37 m3/h. 
за тази технологична операция се установиха и основните фактори, 
които оказват влияние върху производителността на товарача. 
за фактическата производителност това са опитът на водача, 
количеството на еднократно захванатите материали, в случая средно 
0,65m3; наличието на наклон на временния склад; товароносимостта 
на транспортните средства и др. за часовата производителност 
трябва да се отчитат и времето за маневриране на транспортните 
средства и времето за технологични престои.

иЗВОДи 

Проведено е експлоатационно изследване на телескопичен 
фронтален товарач Bobcat tl 470 за рампиране и товарене на 
сортименти на временен горски склад в производствените условия 
на уогс „Петрохан“ – с. Бързия. от проведеното изследване 
бе установено, че той е подходящ за работа на горски временни 
складове с ограничени размери. товарачът може да работи с висока 
производителност при по-тежки теренни условия и при наличие на 
наклон на временните складове – до 12- 15º. Въз основа на проведеното 
хронометриране на операциите и измерване обема на обработените 
дървени материали на временен горски склад бе определена Чистата 
теоретична производителност за технологичната операция 
„сортиране и рампиране“ – 43,82 m3/h, и за „товарене“ – 37,3 m3/h.
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EXPLOITATION RESEARcH OF mAcHINE  
FOR LOADINg OF WOOD

K. Stefanov, K. Marinov, D. Peev
university of Forestry-sofia, Bulgaria.

(SummARy)

analyzed are the used machines for loading of landings in the timber 
industry.. research on the operational properties of a telescopic loader 
Bobcat 470 tl in terms of uogs “petrohan“. From the survey results were 
obtained for the possibilities of the machine when working on the transverse 
and longitudinal slope. By timing and measuring the volume of processed 
wood materials in a temporary forestry warehouse, the pure theoretical 
performance for the “sorting and ramping” and “loading” technology 
operations is determined. 
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