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Търговско измерване и потребление на природен газ.  

Техника и технологии 

 

автори: Димитър Драганов, Иван Тодоров, Даниел Росенов 

научен ръководител: гл. ас. д-р Пенчо Златев 

 

Trade meassurement and usage of natural gas: The paper presents the different technologies of  

measurement the usage of natural gas. The presented method is via gas meters. The following recommen-

dation for using static gas meter shows the benefits of using such type of measurement which provides more 

accurate information about the levels of usage and gives a real prognosis about the expenditures and sav-

ings which could be made.  

Key words: Natural gas, Usage, Gas meter, Technologies and techniques for producing natural gas 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Особен интерес в енергиен план представлява динамиката на продажбите на 

газоразпределителните предприятия, чиято мрежа е в процес на разширяване. През 

2011 г. продажбите на територията на България са нараснали с 14 %. В днешно 

време, според европейските директиви, компаниите, доставящи газ до потребители-

те, трябва да представят заявките за количества газ предварително, за да могат 

преносните компании коректно да определят свободния капацитет на газовата инф-

раструктура, която управляват. Заявяването на по-големи от ползваните количества 

се санкционира, като се заплаща процент от неизползвания газ, за който обаче е 

направена заявка. Моделът за определяне на потреблението дава в голяма степен 

решение на този проблем и намалява разходите на газоснабдителните компании и 

предприятията директно присъединени към мрежата и на които се налага да правят 

индивидуални заявки за своето потребление. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

В структурно отношение, ръст на продажбите от газоразпределителните дру-

жества има в промишлеността – 23,4 % и бита – 13,3%. Намалено потребление от 29 

%, е отчетено в обществено-административните сгради. Основни консуматори на 

природен газ в България продължават да бъдат предприятията от енергийната и 

химическата промишленост. В резултат на постепенно преодоляване на кризата се 

забелязва увеличаване на ръста на потреблението на природен газ в производстве-

ния сектор и областта на строителството. Намалено е потреблението  и в стъкларс-

ката промишленост и металургията преди всичко заради спиране дейността на ме-

талургичния комбинат Кремиковци АД. Увеличено е  потреблението на газоразпре-

делителните дружества, дължащо се на присъединяване на нови потребители. В 

доклада се разгледани различните типове разходомери за газ, които намират при-

ложение за измерване количествата газ в промишлеността и битовия сектор. Обър-

нато е специално внимание на особеностите при измерване на разхода на газ на 

ниско налягане, тъй като там са присъединени основно битовите потребители на газ, 

а те са най-многобройното група потребители. Представено е приложението на раз-

личните видове разходомери за газ и е направен кратък преглед на конструктивните 

особености и принципа на работа на статичните разходомери за газ. 

Горепосочената информация, касаеща заявките за доставки на газ към пренос-

ните компании се прави на базата на множество прогнозиране  и измервания. Тук 

идва ролята на разходомерите за газ. 

Класификацията може да стане по два признака: пропускателна способност, по 

метод на измерване на количествата газ. 

Класификация на разходомерите за газ в зависимост от пропускателната им 

способност: 



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                                    СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’15 
 

- 8 - 

• битови – с пропускателна способност до 10 m
3

/h; 

• комунално битови  - с пропускателна способност от 10 до 40 m
3

/h; 

• промишлени – с пропускателна способност над 40 m
3

/h; 

Класификация на разходомерите за газ по метода на измерване на количества-

та газ: 

• хидродинамични методи – променлив пад на налягане; 

• обтичане – ротаметри, поплавкови, бутални, поплавково-пружинни и с въртя-

ща се ос; 

• вихрови – струйно вихрови; 

• тахометрични – турбинни, камерни, барабанни, ротационни, мембранни обем-

ни разходомери; 

• силови – при своята работа тези разходомери използват Кориолисовия ефект; 

• топлинни – калориметрични, с външно нагряване, термо-анемометрични; 

• акустични – ултразвукови; 

• електромагнитни; 

• оптични – лазер доплерови анемометри; 

• концентрационни. 

Едни от най-често използваните разходомери за газ са диафрагмените разхо-

домери.  

Мембранните (диафрагмените или камерните) разходомери за газ работят на 

следният принцип – с помощта на подвижните мембрани количеството на премина-

ващия през разходомера газ се разделя на порции, които се сумират. 

На един пълен оборот на оста на измервателния механизъм съответстват 16 

цикъла на измервателните камери на разходомера. 

 

 

Фиг.1. Принцип на работа на диафрагмен разходомер за газ 

 

Предимства на диафрагмените разходомери за газ: 

• обемно измерване на газа, осигуряващо много надеждна информация; 

• много голяма динамика на измерване; 

• много нисък пад на налягане; 

• не се нуждае от поддръжка; 

• периодичност на проверка 5 до 20 години; 

• слаба чувствителност към прах и замърсявания. 

Недостатъци на диафрагмените разходомери за газ: 

• по отношение на калибъра до G160; 

• по отношение на налягането на газа до 500mbar; 

• няма възможност за високочестотни излъчватели; 

• регламентирана точност ±2% върху по-голяма част от измерването; 
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• нужда от фундамент за калибри >G16. 

Приложението на различните видове разходомери за газ в газопреносната 

мрежа на България може да се представи по следния начин. 

Области на приложение на ротационните разходомери за газ: 

• измерване при всички потребители на газ със средна и висока мощност; 

• особено добре  приспособен при захранване на котелни; 

• измерване на всички неагресивни промишлени газове; 

• измерване на кислород /специално изпълнение/; 

• измерване на преноса /транспорта при средно и високо налягане. 

Области на приложение на турбинните разходомери за газ: 

• измерване на при средно и високо налягане.  

Области на приложение на мембранните разходомери за газ: 

• измерване на бита; 

• измерване на средни и малки консумации при ниско налягане; 

• измервания, изискващи голяма динамика на измерване; 

• измерване, изискващо нисък пад на налягане. 

Новите тенденции в измерването на потреблението на газ на ниско налягане 

налагат следните изисквания към разходомерите за газ: 

• автоматична корекция по температура и налягане; 

• възможност за дистанционно отчитане; 

• без движещи се части – безшумен. 

В момента на пазара се предлагат статични разходомери за газ, при които из-

мерването на разход става на микротермален принцип. 

Общия вид на такъв тип разходомери е показан на фиг.2. 

 

 

Фиг.2. Статичен разходомер за газ 

 

Предимства на статичните разходомери за газ: 

• статичен принцип на измерване; 

• безшумен при работа; 

• без движещи се части ; 

• автоматична корекция по температура и 

налягане; 

• възможност за дистанционно отчитане; 

• здрава конструкция; 

• устойчивост на замърсявания; 

• компактни размери в сравнение с диафраг-

мените разходомери за газ от същия тип; 

• MID и DVGW сертификати. 

• невъзможност за манипулация. 

Едно от основните предимства на този тип разходомери е високата точност на 

измерване  при ниски дебити на газа 

Комуникацията на разходомера свързана с дистанционното отчитане на пока-

занията става по следните протоколи: 

• M-Bus-кабелна мрежа, според EN 13757; 

• OMS®-радио връзка 868 MHz или 434 MHz. 

Максималното работно налягане на този тип разходомери е pmax= 0.5bar. 

Енергията необходима за работа на разходомера се получава от вградена в уреда 

батерия с живот от 20г. 

На фиг.3. е показан разрез на статичен разходомер за газ. 

При тези разходомери се използва полупроводников сензор CMOS, който се 

поставя в обходен канал. 

Сензорът работи на микротемпературния измервателен принцип и съдържа 

нагревателен елемент, който е обграден от два температурни сензора. Нагревател-

ният елемент се използва за загряване на газта; образува се равномерно разпреде-
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ление на температурата, което се разделя чрез потока на газта. Поради тази причи-

на се получава температурна разлика между двата температурни сензора фиг.10. 

Полученият измерен сигнал от микропроцесор се преобразува в скорост на потока и 

следователно показва стандартен обем (m
3

). 

 

 

Фиг.3. Разрез на статичен разходомер за газ 

 

Измерването на количествата газ става в измервателен канал, показана на 

фиг.4, а основните компоненти на - фиг.5. 

 

 

Фиг.4. Измервателен канал  

на разоходомера 

Фиг.5. Основни компоненти на  

разходомера за газ в измервателния канал 

 

На фиг.6. е представено разположението на отделните основни елементи в из-

мервателния канал и пътя на газа. 
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Фиг.6. Разположение на основните сензори в измервателния 

канал по пътя на газовия поток 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практическото използване на създадения програмен модел в упражненията по 

дисциплината “Организация на компютъра” позволява да се направят следните из-

води: Въвеждането на статични разходомери за газ, при измерване на потребление-

то на газ на битовите потребители може да донесе следните ползи: 

• Автоматизиране на отчитането и натрупване на реални статистически данни 

за потреблението, включващи отчитане на коефициента на часова, и сезонна нерав-

номерност в потреблението; 

• Възможност за по-точно прогнозиране на потреблението на газ, което може да 

се окаже полезно при планирането и прогнозирането на заявките на природен газ, 

което от своя страна има пряка връзка с цената на природния газ; 

• Спестяване на разходи за работна заплата, осигуровки и транспорт на персо-

нала свързан с отчитането на уредите; 

• Високата точност на статичните разходомери за газ /клас на точност 1,5, 

грешка ±3% при дебит от Qmin до Qt и грешка при измерване ±1,5% при дебит от Qt 

до Qmax/; 

• Недостатък на статичните разходомери за газ е тяхната по-висока цена в 

сравнение с диафрагмените разходомери за газ, но като се отчете факта, че те имат 

висока точност на измерване и възможност за дистанционно отчитане на показания-

та, икономиите на средства от това до голяма степен ще компенсират разликата в 

цената. 
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Идеен проект на съвместно използване на природен газ  

и възобновяеми енергийни източници в бита 

 

автори: Евгени Геров, Петър Петров 

научен ръководител: гл. ас. д-р Пенчо Златев 

 

Conceptual project for joint use of natural gas and renewable energy sources in the 

household: The purpose of this report is to study the possibility of year-round use of solar energy and 

support the work of gas boiler. In this way the aim is to achieve cost reductions for natural gas and at the 

same time to obtain a reasonable time for payback. The energy consumption for different kinds of energy 

sources has been studied. An analysis of thermal energy consumption of buildings and in the particular and 

residential sector (where is the main heat consumption) has been made. For this purpose a reference 

building, that is obtained based on analysis of the buildings, has been used. 

Key words: Conceptual project, Gas boilers, Renewable energy sources, Heat consumption. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Целта на настоящия доклад е да се направи проучване за възможността на це-

логодишното използване на слънчевата енергия и подпомагане работата на газов 

котел. По този начин се стремим да постигнем намаляване на разходите за приро-

ден газ и същевременно да получим разумен срок за откупуване на инвестицията. 

Разгледано е потреблението на енергия в страната по видове енергийни източници. 

Направен е анализ на потреблението на топлинна енергия от сградния фонд и по 

специално от битовия сектор, където е основното потребление на топлинна енергия. 

За идейния проект е използвана референтна сграда, която е получена на база ана-

лиз на сградния фонд. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

Този тип представителна сграда представлява 6 етажна жилищна многофа-

милна сграда, с топлотехнически характеристики съответстващи на панелните жи-

лища в страната. 

Описани са основните компоненти на комбинирана инсталация за отопление и 

БГВ, захранвана от топлоизточник - газов котел. В тази инсталация е разгледано 

подпомагане на БГВ от слънчева термична инсталация, тъй като в старите сгради за 

подпомагане на отоплението ще е необходима сериозна инвестиция по подмяна на 

цялата отоплителна инсталация. 

Разгледан е вариант за подпомагане на отоплението на сградата от слънчевата 

термична инсталация, но само за сградите ново строителство. Причината е, че при 

сградите ново строителство има заложени нормативни изисквания за разхода на 

енергия (значително по-нисък от този на старите сгради), което дава възможност да 

се работи със съвременен тип отоплителна инсталация с ниска температура на топ-

лоносителя, което прави ефективно и рентабилно използването на слънчеви тер-

мични колектори. 

Установено е, че при подпомагане на БГВ със слънчева термична инсталация е 

възможно в референтната сграда да се покрие до 50 % от необходимата топлинна 

енергия, което води до намаляване на разхода на газ от инсталацията, който през 

летните месеци може да достигне до 80 % и повече. 

При подпомагане на БГВ и отоплението в сградите ново строителство, разум-

ният процент на покритие на отоплителния товар от слънчевата термична инстала-

ция е около 30 %, при което се получава значително по-кратък срок на откупуване на 

инвестицията около 6 г., в сравнение със старото строителство където срокът на от-

купуване е над 10 г. 

От практиката е известно, че най-голям ефект от слънчевите термични инста-

лации има при задоволяване на топлинните нужди, свързани с БГВ. Причината за 
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това е, че топлинният товар за БГВ може да се приеме за равномерно разпределен 

през цялата година, докато товара за отопление има силно изразен сезонен харак-

тер. 

Освен това трябва де се отчита фактори като: 

•  тип на сградата – панелна, монолитна, година на построяване; 

•  наличие на подходяща ориентация на сградата за монтиране на колекторите; 

•  достатъчно площ на покрива за монтаж и обслужване на колекторите; 

•  техническа възможност за свързване на слънчевата термична инсталация с 

вътрешната отоплителна и БГВ инсталация на сградата. 

От изброените дотук условия може да се направи изводът, че за стари много-

фамилни (панелни) сгради е подходящо да се акцентира върху комбинация от слън-

чеви термични колектори за задоволяване на БГВ в сградата. По този начин няма да 

се налага сериозна преработка на БГВ инсталацията в сградата, има налични поме-

щения в сутерена за монтаж на технологичните съоръжения и площта на покрива е 

достатъчна за монтаж на колекторите. 

За подпомагане на отоплението на тези сгради от слънчевата термична инста-

лация ще се изисква цялостна преработка на вътрешната отоплителна инсталация, 

саниране на сградата, което значително повишава инвестицията и е много трудно 

осъществимо в условията на етажната собственост.  

За новото строителство е подходящо да се акцентира към възможността за 

подпомагане на БГВ и отопление от слънчевата термична инсталация в комбинация 

с използване на газов котел. В тези случай специфичното потребление на сградата е 

значително по-ниско от порядъка на 65 kWh/m2/a, което е практически на 50 % спря-

мо съществуващите панелни сгради. В новото строителство сградата се изгражда в 

съответствие с действащите нормативи за енергийна ефективност и там проблемите 

по саниране и етажна собственост не се срещат. 

На фиг.1 е представена принципна схема на свързване на слънчевата термич-

на инсталация към инсталацията за БГВ на референтната съществуваща жилищна 

сграда. 

За да се задоволи нуждата от БГВ през дните, в които липсва достатъчно слън-

це се предвижда използването на основния енергиен източник газов котел. 

 

Фиг.1. Принципна схема на соларно подпомагано БГВ в референтна 

многофамилна жилищна сграда (панелен блок) 

 

На база принципната схема от фиг.1 са направени пресмятания за необходи-

мата колекторна площ и соларният дял за БГВ, покриван от слънчевата термична 

инсталация. 
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Разглежда се референтна шест етажна сграда, в която има 18 жилища с кое-

фициент на заетост на жилищата от 80 %. На база на тези входни данни е пресмет-

нато, че дневното потребление на топла вода с температура от 55 °С възлиза на 

2440l/24h. Прието е, че сумарния обем на обема на буферите показани на фиг.1 ще 

възлиза на 2500 l. 

Потреблението на топла вода в сградата ще е с режим на ползвани седем дни 

в седмицата, 365 дни в годината. 

За температура на водата от водопровода са използвани данни за гр. Русе, ка-

то минималната температура на водата от водопровода е +8 °С а максималната 

през лятото (август ÷ септември) е +16,4 °С. На база на тези данни е изчислено, че 

годишното потребление на топлинна енергия за загряване на вода ще възлиза на 

45,5 MWh. 

Оразмеряването на соларната инсталация е направено при предположение, че 

колекторите ще имат оптимална южна ориентация с ъгъл на наклона спрямо хори-

зонта от 45 °. 

Системата ще се състои от 12 бр. слънчеви термични колектори със следните 

характеристики: 

• площ на един слънчев колектор 2,72 m2; 

• апертурна площ на един слънчев колектор 2,5 m2; 

• оптичен к.п.д. 0,75; 

• коефициент на топлопреминаване на колектора 4,13 W/m2K. 

Загубите на топлина от тръбите свързващи колекторите извън сградата и в 

сградата са 3 % от общия енергиен приход. 

Слънчевите термични колектори се свързват към първия буфер в системата, 

който ще е с работен обем от 1500 l, посредством топлообменен апарат (серпенти-

на, монтирана вътре в бойлера). 

По този начин се получава специфичен акумулиращ обем от 50 l/m2 колектор. 

Ефективността на топлообменника е приета за 80 % а загубите на топлина от буфе-

ра са приети за 3 %. 

Специфичното потребление на електрическа енергия за циркулационната пом-

па на слънчевата термична инсталация е прието за 3 W/m2 колекторна площ.  

На база на тези данни като се приложи f методът [3] се получава, че слънчева-

та термична инсталация ще достави 20,6 MWh/година, което възлиза на 45 % от об-

щата енергия необходима за подгрев на БГВ. 

Референтната сграда е с разгъната застроена площ от 2870 m2, специфичният 

отоплителен товар за сградата възлиза на 38 W/m2 жилищна площ. На база на тези 

данни е получено, че годишната нужда от топлинна енергия възлиза на 274 MWh, 

при условие че потреблението на БГВ възлиза на максимум 30 % от общото енер-

гийно потребление на сградата. 

Тогава разхода на гориво (природен газ) при сезонна ефективност на котела от 

80 % ще възлиза на 32949 m3/год., което при цена от 0,5 €/m3 възлиза на 16474 

€/година. 

Въвеждането на възобновяем енергиен източник (слънчеви термични колекто-

ри), подпомагащ работата на газовия котел за подгрева на БГВ, ще доведе до след-

ните икономии: 

- разхода на природен газа ще се намалее на 30488 m3/год., което при цена от 

0,5 €/m3 възлиза на 15293 €/година. 

- инвестицията за изграждане на слънчевата термична инсталацията възлиза 

на 11970 €, което при годишна икономия от 1181 €/година ще изплати инсталацията 

за 10,1 г. 

В новото строителство е подходящо да се изграждат инсталации с газови кот-

ли, подпомагани от слънчеви термични инсталации, както за БГВ, така и за отопле-

нието на сградата. 
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Това е възможно благодарение на по-добрата топлинна изолация на сградата и 

намаления специфичен разход на енергия на единица жилищна площ. Освен това, в 

новото строителство още на първоначалния етап се изграждат необходимите инста-

лации, което не е свързано с допълнителни инвестиции, оскъпяващи проекта. 

При отоплителните инсталации за нови жилищни кооперации освен варианта с 

множество вертикални щрангове, преминаващи през стаите на жилищата, може да 

се използва и схема с централен вертикален щранг с отклонения за всеки апарта-

мент на площадката и хоризонтално развити отоплителни инсталации за всяко жи-

лище след това.  

На фиг.2 е показана примерна схема на соларно подпомагане на отопление и 

БГВ за жилищни кооперации. Недостатък е монтирането на обемен бойлер във вся-

ко жилище.  

На фиг.3 е показана примерна схема на соларно подпомагане на отопление и 

БГВ с получаване на БГВ на проточен принцип. За всяко от жилищата може да се 

монтира уред за измерване на потребената енергия за отопление и БГВ. 

 

 

 

Фиг.2. Примерна схема на соларно подпомагане 

на отопление и БГВ за жилищни кооперации 

 

 

 

Фиг.3. Примерна схема на соларно подпомагане на  

отопление и БГВ, с получаване на БГВ на проточен принцип 
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За предпочитане е в новите сгради да се прилага схемата от фиг.3, като топ-

линната енергия да се получава от каскадно свързани газови кондензни коли, а 

потребената топлинна енергия от отделните жилища да се отчита от топломери. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Значителни ползи от съвместното използване на природен газ и възобновяеми 

енергийни източници възникват от: 

•  по-ниското потребление на енергия, което намалява въздействията върху 

околната среда в по-широк план, свързано с добива, производството и доставката 

на енергия; 

•  екологични ползи в резултат на подобреното качество на въздуха; 

•  социални ползи в резултат на облекчаването на проблема с недостига на го-

рива; 

•  макроикономически ползи в резултат на насърчаването на нови технологии и 

създаването на пазарни възможности за нови и по-ефективни технологии и чрез оси-

гуряването на някои стимули за пилотни проекти и за трансформации на пазара; 

•  от гледна точка на частните икономически интереси, по-високите начални ин-

вестиционни разходи може да се компенсират от икономиите на енергия за пълния 

жизнен цикъл на сградата; 

•  създаване на допълнителни работни места. 

•  повишаване на пазарната цена на жилищния фонд; 

•  понижаване на енергийната зависимост от изкопаеми горива, което пряко 

рефлектира върху цената на енергията. 
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Noise in the system for gas distribution: The paper present the  noise parameters which are 

subject to standardization. There were analyzed the mechanisms of noise generation in system for gas 

distribution  and experimental study was conducted. The results are shown. . 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Един от основните проблеми на обществото е свързан с осигуряването на топ-

линна и електрическа енергия. През последните години в България се изгражда га-

зопреносна мрежа, с която са свързани надеждите за решаване на редица енергий-

ни проблеми и повишаване на ефективността [5]. Изследването на шума на газораз-

пределителните съоръжения е важно, от гледна точка на усъвършенстване на про-

цесите на пренос на газ, и оценка на безопасността при работа.  

Цел на настоящата работа е изследване на шума в газоразпределителни мре-

жи. Задачите, които се решават са следните: 

• Определяне на параметрите на шума, подлежащи на нормиране и оценка; 

• Анализ на генераторите на шум в газопреносните мрежи; 

• Провеждане на експериментално изследване на шум; 

• Анализ и оценка на резултатите. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

1. Параметри на шума, подлежащи на нормиране.  

Основна характеристика на шума е звуковото налягане - p , което представлява 

разликата между налягането, създавано от фронта на звуковата вълна при разпрос-

транението си – p1 и налягането в средата, при отсъствие на звуково поле, което 

най-често е равно на атмосферното налягане – [4]: 

p = p1 – p0, Pa  

В практиката за оценка на звуковото налягане се използва относителната без-

размерна единица – децибел (dB), с която се означава нивото на звуковото налягане 

- Lp:  

0

p

p

lg20L
p
= , dB,  

където p0 е минималната прагова стойност на звуковото налягане, доловима от чо-

вешкия слух, p0 = 20.10
-6

 Pa. Тя се оказва по-удобна по две причини. Първо, по този 

начин огромните отношения между най-ниските стойности на звуковото налягане, 

което долавя човешки слух, и най-високите, предизвикващи болка, които са от поря-

дъка на 1.10
6 

се трансформират в скала, която не превишава 130 dB. Второ, човеш-

кото ухо, реагира на звука по начин, който много точно се описва с логаритмичния 

закон.  

Друг основен параметър на шума е честотата – f, Hz. Тя се определя от броя на 

трептенията за секунда.  

Интензитетът на звука – I, W/m
2

 показва средното количество енергия, което 

звуковата вълна пренася през единица повърхност, перпендикулярна на посоката на 

разпространение на вълната.  

Нивото на интензитета се определя по зависимостта: 

0

I

I

I

lg10L = ,  
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където I0 = 10
-12

 W/m
2

е праговата стойност на интензитета. 

Мощност на звукоизточника  - P, W е количеството енергия излъчвано за еди-

ница време при равномерно излъчване. 

Нивото на мощността се определя по формула, аналогична на тази за интензи-

тета на звуковите вълни: 

0

P

P

P

lg10L = ,  

където P0 = 10
-12

 W е праговата стойност на мощността. 

Показателят на насоченост G показва пространственото разпределение на зву-

ковите вълни около източника: 

dB,3LLG
pmpi

+−= ,  

където Lpm, dB е средното ниво на звуковото налягане по измервателната повърх-

ност за една честотна лента или за общото ниво на шума по крива А;  

Lpi е нивото на звуковото налягане в отделните точки на измерване, dB. 

Единицата, която посочва силата на чуване е phon [6], като въвеждането й се е 

наложило за унифициране на силата на чуване в делия честотен диапазон на звуко-

вите измервания, тъй като тя е чуваемостта е силно зависима от честотата на ими-

тирания шум. Стойността на phon се равнява на нивото на звуковото налягане при 

честота 1000 Hz. 

Скорост на звука представлява скоростта, с която звуковите вълни се разпрост-

раняват в дадена среда. Най-често под това определение се приема скоростта на 

звука във въздуха (343 m/s = 1234,8 km/h). Когато звуковата вълна достигне до гра-

нична повърхнина между две среди, една част от нея се отразява, а друга част пре-

минава през граничната зона. Свойството на всеки материал, определящо количест-

вото на пропускане на звука, се нарича акустичен импеданс. 

Честотата на звука се определя от броя на трептенията в секунда. Измерва се с 

мерната единица херц - Hz. Човешкото ухо има най-висока чувствителност между 

1000 и 2000 Hz.  

2. Методи на измерване 

БДС 7033-74 дефинира следните шумови характеристики на машините: ниво на 

звуковото налягане в честотните ленти и общо ниво на звуковото налягане по корек-

ционна крива А на шумомерите. Съгласно по-новите стандарти от серията БДС EN 

ISO 11200 тази характеристика се означава като A-претеглено излъчено ниво на зву-

ковото налягане [1, 2, 3]. 

• ниво на звуковата мощност; 

• нива на звуковите налягания в честотните ленти или звука по крива А на раз-

стояние 1 m от контура на машината. 

Регламентират се следните методи за измерване на шума: в свободно звуково 

поле; в отразено звуково поле; с еталонен източник на шум; измерване на разстоя-

ние 1 m от контура на машините (БДС 6011-88). 

В зависимост от избрания метод на измерване, акустичните условия, точността 

на измервателните уреди и резултатите се класифицират в три класа - точни, приб-

лизителни и ориентировъчни измервания. 

За прецизни измервания е необходима апаратура, допускаща отклонение до ±1 

dB от стойностите на установяваните величини, които се измерват в заглушителни 

камери. 

При приблизителни измервания се допуска точност от ±2 dB. Те могат да не се 

извършват в шумозаглушителни камери. При неспазване на някои от установените 

изисквания за другите класове измервания, измерванията, извършени с апаратура с 

нормална точност могат да се определят като ориентировъчни. 

Й. Старк, Е. Топпила и И. Пикко [8] предлагат два метода за измерване на шума 

в среда с преобладаващ импулсен шум. 
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Първият метод е измерване на нивото на шумовата компонента с най-висока 

стойност, отговарящ на пика. 

Вторият метод е изчисляване на енергийното съдържание на измервания шум 

за дадения интервал. 

 

3. Източници на шум в газоразпределителните мрежи 

Някои от основните източници на шум в газоразпределителните мрежи са след-

ните: правите тръби, в които има турбулентен поток. Този поток създава широколен-

тов шум с честоти между 500 и 10 000 Hz; допълнителен турбулентен шум от раз-

личните елементи по веригата – колена, дросели, клапани, хлабини и др. Те произ-

веждат турбулентен шум, който в повечето случаи се припокрива с турбулентния 

шум в права тръба’; м от механичен и акустичен резонанс; вибрации на стените на 

тръбопровода. Шумът, предизвикан от вибрациите на тръбните системи е различен 

от останалите видове шум и лесно може да бъде регистриран и сегрегиран. Обичай-

но диапазонът му е от 100 до 500 Hz.  

 

4. Експериментално изследване на шума в газоразпределителните мрежи 

Извършено е експериментално изследване на шума, с цел дефиниране харак-

тера на акустичните параметри. Обект на изследването е градски газоразпредели-

телен пункт, разположен на улица Чипровци, град Русе. Предмет на изследването е 

шумът, генериран в газоразпределителнат арматура. Методиката на изследване 

включва следните стъпки: 

Настройка на измервателния уред.  

Разполагане на уреда в мястото на изследването 

Извършване на измерването на шума 
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Фиг.1. Динамика на нивата на звуковото налягане във функция от времето  

за всяка октавна честотна лента в измервателна точка 1 

 

 

5. Анализ на резултатите 

Шумомерът, който е използван е SVANTEK 971. Настроен за продължителност 

за измерване от 1 min. Активизиран е октавен честотен филтър, вграден в измерва-

телната система. Уредът е клас 1, позволяващ изследвания на работната среда и 

околната среда, които отговарят на изискванията на стандарт IEC 61672:2002. Ра-

ботният обхват на уреда е 25 dBA RMS ÷ 140 dBA Peak. Вътрешният шум е по-малко 

от 15 dBA RMS. Честният обхват е от 10 Hz ÷ 20 kHz. Микрофонът е ACO 7052E, 35 

mV/Pa, предварително поляризиран кондензаторен с диаметър 1/2”. Уредът прите-
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жава автоматично калибриране с амплитуда 114 dB при 1 kHz. Измерванията са 

направени в режим „fast”.  
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Фиг.2. Динамика на нивата на звуковото налягане по скала А  

във функция от времето в измервателни точки 1,2 и 3. 

 

 Избрани са 3 точки, в които е извършено измерването. Уредът е монтиран на 

трипод, на височина 1 m. Извършени са 3 измервания – във всяка точка по едно из-

мерване, с продължителност 1 минута. Получени са общо 180 стойности на нивото 

на звуковото налягане по скала А. Софтуерът, които е използван за анализ на дан-

ните – Svan++, позволява да се проследи динамиката на минималните, максимални-

те и еквивалентните 

стойности на нивото на 

звуковото налягане за 

времето на измерването. 

Приложими са и няколко 

корекционни криви и ре-

дица статистически из-

мервания. За нуждите на 

настоящото изследване 

са направени анализи на 

динамиката на нивата на 

звуковото налягане във 

всяка октавна честотна 

лента. На фиг. 1 е избра-

на точка 1.  

 На фиг.2 е предс-

тавено развитието на ни-

вото на звуковото налягане, коригирано по скала А, за всяка точка в рамките на 60 

секунди. За да се избегне влиянието на шумът, създаван от вятъра и близко преми-

наващите моторни превозни средства е избрана точката с минимално ниво на звуко-

вото налягане и за нея е направен е спектрален анализ. Показани са нивата на зву-

ково налягане за всяка октавна честотна лента – фиг.3.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работата е разгледан шумът при газоразпределителните мрежи, който може 

да бъде полезен диагностичен параметър и критерий за безопасност на системите. 

Анализирани са параметрите на шума, които подлежат на оценка и източниците на 

шум в газопреносните мрежи. Разгледани са основните методи за измерване на шу-
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ма. Представена е методика за извършване на екпериментални изследвания и са 

проведени шумови измервания в градски газоразпределителен пункт.  

Получените резултати показват, че шумът е в допустимите стойности. Измере-

ните нива на звуковото налягане по скала А в в диапазона  от 72,9 dBA до 75,4 dBA. 

Извършени са 3 измервания в различни точки. Продължителността на всяко замер-

ване е 60 секунди. Най-голямата динамика в рамките на едно измерване е 2,2 dBA - 

от 73,2 dBA до 75,4 dBA. Наличието на близко-преминаващи МПС и вятър влияят на 

резултатите. Извършен е спектрален анализ на шума. Установено е, че най-високите 

получени стойности са в октавна честотна лента 4 kHz – 71,1 dB. Като цяло преоб-

ладава високочестотният шум, което се дължи на турбулентността на потока в въз-

лите на системата. Динамиката на нивата в отделните честотни ленти обаче показ-

ва, че най-динамично във време на измерването се променяът стойностите на ок-

тавна лента с честота 31,5 dB. С повишаване на честотата динамиката намалява.  

Необходимо е да се проведат измервания, за да се определи влиянието на фо-

новия шум и да се дефинира зависимостта на шума от натовареността на система-

та. 
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Безопасност при използване на газоразпределителни мрежи 

 

автори: Силви Неделчев, Ивелина Георгиева, Калоян Боранов 

научен ръководител: д-р инж. Николай Ковачев 

 

Safety of the gas distribution systems: The paper presents the analyses of the safety of the 

systems for gas distribution and the factors determining their reliability. A review of the technical remedies is 

made. 

Key words: Safety of gas distribution systems;Safety factors, Operation Control. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Икономически растеж в края на миналия и началото на настоящия век доведе 

до повишаване на производителността, качеството на труда и благосъстоянието на 

хората, но същевременно генерира и редица заплахи, както за отделните личности, 

така и за обществото като цяло. 

Това поражда необходимост от адекватни и точни действия в областта на изс-

ледването, анализа, оценката и управлението на безопасността в производствените 

ергономични системи.  

Проблемът с поддържането на безопасността в приемливи и допустими грани-

ци е актуален и провокира дългогодишни опити на експерти, работещи в тази сфера, 

да наложат принципи в управлението му. Наличието на изключително многообразие 

от норми, закони и регламентиращи стандарти само потвърждава дълбочината и се-

риозността на това начинание.  

Цел на настоящата работа е анализ на безопасността на газорапределителни-

те мрежи. За целта следва се решават следните задачи: 

1. Определяне на изискванията, на които трябва да отговарят газоразпредели-

телните мрежи; 

2. Анализ на опасностите при използването на газ под високо налягане 

3. Определяне на действията при бедствия и аварии; 

4. Анализ на техническите решения за защита; 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

Изисквания, на които следва да отговарят газоразпределителните мрежи Газо-

разпределителните мрежи (ГРМ) и съоръженията към тях имат функционалното 

предназначение да транспортират газа до различни потребители. Необходимо е да 

се осигури определено постоянно налягане и качество на газа, в съответствие с по-

казателите за качество на газоснабдяването, което, според Николов, трябва да отго-

варят на следните основни изисквания [4]: висока надеждност и непрекъснатост на 

газоснабдяването на потребителите; точно измерване дебита на газа и продаваните 

на потребителите количества; контролирано качество на газа, одориране, дебит и 

налягане; оптимални капитални и експлоатационни разходи; опазване на природна-

та среда; оптимално съчетаване с инфраструктурата на населените места; скорост 

на газа, недопускаща ерозионно износване на тръбите и неприемлив шум; осигуря-

ване поетапно включване на потребителите; осигурена защита от външно въздейст-

вие; ефективно използване на енергията на газа; възможност за наблюдение и конт-

рол на параметрите на мрежите. Проектирането, строителството и експлоатацията 

на ГРМ трябва да се изпълнява само от компетентни лица, които са преминали спе-

циализирано обучение и са сертифицирани за съответната дейност. 

Изисквания към системите за газоснабдяване са дадени в БДС EN 12007 [1].  

1. Опасности и контрол при използването на газ под високо налягане. 

При употребата на контейнери, за съхраняване на газообразни продукти, могат 

да възникнат следните опасности [5]: Опасност от падане на контейнерите; Пожаро и 

взривоопасност; Отравяне; Кислородна недостатъчност; Предозиране с газ при 
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вдишване; Замръзване на кожата при изтичане на газ; Опасности от повреда на ар-

матурата към контейнерите; Посочените по-горе опасности, налагат провеждането 

на два типа контрол и мониторинг – инженерен и административен; Инженерния кон-

трол включва следните аспекти; Наблюдения на зоните за съхранение; Контрол на 

потока и ограничаването му; Мониторинг на течовете; Състояние на вентилационни-

те системи; Състояние на системите за пожаробезопасност. 

Административният контрол включва: Инспектиране и одити; Обучение на пер-

сонала; Разделяне на контейнерите за газ; Поставяне на етикети и табели; Използ-

ване на индивидуални защитни средства; Определяне на компетентните лица; Конт-

ролиране на методиките за съхранение и използване. 

2. Характеристика на потенциалните опасности 

Строителството и експлоатацията на ГРМ и газови инсталации са свързани със 

следните потенциални опасности за персонала, хората и околната среда: 

• изтичане на газ; 

• образуване на взривоопасни смеси в затворени помещения; 

• шум от строителните машини и движение на газа; 

• възникване на пожар или взрив. 

Природният газ е безцветен газ, без мирис и вкус. Лесно запалим е и с въздуха 

образува взривоопасна смес. Параметрите са посочени на таблица 1. При липса на 

въглероден двуокис и сероводород, газът не е токсичен - до 20 об.% във въздуха, но 

влияе върху устойчивостта на централната нервна система. При голяма концентра-

ция на газа във въздуха - > 20%, съдържанието на кислород намалява във въздуха и 

е възможно задушаване. 

Според литературните  източници за газовите смеси границите на взривоопас-

ните смеси се определят по следните формули [4]: 

∑
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- долна и горна граница на взривяемост на сместа; 

%]об[,x
i  - концентрация на отделни компоненти в сместа; 

%]об[,y
iД,Г,i

- долна и горната граница на взривоопасност на отделните газове. 

При взрив, възпламеняването и изгарянето на целия обем газовъздушна смес 

протича едновременно и за много кратко време, като многократно превишава ско-

ростта на горенето. 

3. Управление на кризите при авария 

Избягването на кризи и управлението им са част от управлението на риска в ин-

тегрираните управленски системи на газовите компании. 

Според [4] криза е всяка внезапна или очаквана промяна на установеното със-

тояние, предизвикана от човешка дейност, събитие или природни явления с нега-

тивни последици за компанията, околната среда, населението, гражданите и собст-

веността вследствие на: 

• авария, природно бедствие, пожар, катастрофа; 

• политическа и/или икономическа криза с пряко влияние на дейността на ком-

панията и нейното съществуване (военни действия, терористични акции, ембарго, 

национализация и др.); 

• инцидент или авария във фирма с подобен предмет на дейност, което засяга 

косвено доверието в продуктите и качеството на услугите, които компанията предлага; 

• разминаване на поетите ангажименти пред потребителите; 

• нарушена комуникация между отделните структури в компанията; 
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• разминаване на политиката и интересите на компанията с очакванията на 

нейните служители и т.н. 

Според Наредба № 1-209/22.11.2004 г [3] авария е внезапна технологична пов-

реда на машини, газопроводи, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или 

сериозно нарушаване на технологичния процес: взривове, възникване на пожари, 

химическо или друго замърсяване, които водят до разрушения и жертви или застра-

шават живота и здравето на населението и до замърсяване на околната среда. Уп-

равлението на кризи е задължителна част от фирменото управление.  

Управлението на кризи включва: планиране и превантивна дейност; прогнози-

ране на развитието на кризата; ранно предупреждение; анализ на кризата и опреде-

ляне на алтернативи за реагиране; подготовка и утвърждаване на планове за реаги-

ране; провеждане на операции за реагиране на кризата; връщане към състоянието 

на стабилност. 

Авариите по газоснабдителната система могат да включват: нерегламентирано 

изтичане на газ; 

изтичане на газ от тръбопровод, съоръжение или уред; 

- природно бедствие като земетресение, наводнение или ураган и др.; 

- външни въздействия, заплахи от бомби или терористичен акт; безредици или 

демонстрации, насочени към съоръженията или в близост до тях; 

- пожари, експлозии или катастрофи, които не са свързани с ГРМ. 

Осигуряване на мероприятия за го-

товност при аварийна ситуация биват [3] 

противопожарно осигуряване и финансо-

во осигуряване. 

Действията по локализиране и лик-

видиране на последствията от авария за-

почват с анализ на опасностите: застра-

шеност на жителите в близкия квартал; 

необходимост от евакуация на живеещи-

те в района на критичната ситуация (про-

бив); на какво разстояние от пробива 

трябва да се извърши евакуацията; веро-

ятност от възпламеняване на газоопасна-

та среда от преминаващи влак, автомо-

бил и друго превозно средство или съо-

ръжение; вероятност от повреди или раз-

рушения на близките сгради и съоръже-

ния - при запалена газоопасна среда,  

В случай на повреда в участъка от 

разпределителния газопровод до регула-

тора на налягането, вграденото в систе-

мата устройство „Газ-стоп" – фигура 1 

спира автоматично за части от секундата 

подаването на газ в момента, в който се увеличи с 5 - 15% установената пределна 

величина на пропускателната способност на тръбопровода. Монтирането на уст-

ройството затруднява продухването на газопроводните отклонения. 

Понастоящем устройството за автоматично изключване подаването на газ „Газ-

стоп" се използва успешно в повече от сто газоразпреде-лителни компании в света. 

Схемата му е показана на фигура 1.  

Факторите, влияещи на надеждността на функциониране на газоразпредели-

телната мрежа са: Надеждност на оборудването; Качество на техническото обслуж-

ване; Структура на системата;  Система на управление; Условия на експлоатация.  

4. Одориране на газа 

 

 

Фиг.1. Схема на клапан за автоматична 

защита (газ-стоп) (предоставена от Ру-

векс ООД): 1 - тръба от РЕ; 2 - затварящ 

елемент от полифенилсулфид; 3 - пружина; 

4 - корпус; 5 - уплътнителен пръстен [4] 
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Природният газ е безцветно вещество без мирис и вкус. За откриване на изти-

чането на газ и осигуряване на техническата безопасност при използването му се 

налага неговото одориране, т.е. преди природният газ да постъпи в разпределител-

ната мрежа към него се добавят вещества с неприятна специфична миризма - одо-

ранти. Одорантите не променят свойствата на природния газ и не са опасни за здра-

вето на хората при изгаряне с природния газ. 

Одорирането на газа е било предложено първо в Германия през 1880 г. от Вон 

Куаглос, използвал етиловия меркаптан като детектор за пропуски на газ. За одо-

ранти се използват пропилмеркаптан, изоп-ропилмеркаптан, диметилсулфид, мети-

летилсулфид, етилмеркаптан, тетрахидротиофен, бутилмеркаптан и др. 

Одориращате смеси са миризливи, летливи и запалими течности. Използваните 

одоранти трябва да имат специфичен мирис, ниска концентрация на одориране, ус-

тойчивост на окисляване. 

5. Методи за повишаване надеждността на газоразпределителната мрежа 

Повишаването на надеждността се извършва по два начина, според Николов [4]: 

повишаване на надеждността и качеството на елементите на газоснабдителна систе-

ма и използване на подходящи методи за проектиране на системата, при които на-

деждността на системата е по-висока от надеждността на нейните отделни елементи. 

Основните действия за определяне и постигане висока степен на надеждност 

включват: анализ на пазара; идентифициране на съществуващите стандарти, норми, 

правила и препоръки за надеждност; сравнение на загубите (вредите), които ще бъ-

дат причинени при отказ на системата или участък от нея; намаляване на съответ-

ната вероятност за отказ; определяне на необходимата степен на надеждност; де-

финиране на параметрите, които имат значение за оценка на надеждността на сис-

темата; определяне на варианти на проектни трасета и степени на регулиране на 

налягането на газоразпределителната мрежа; определяне на участъците от тръбоп-

роводите, които трябва да бъдат отделени един от друг със спирателна арматура, 

както и обосноваване на необходимостта от дублиране. 

6. Технически средства за защита при газовите уреди 

Съществена част от изискванията към газовите уреди са свързани с условията за бе-

зопасната им работа. Изискванията за безопасност са изпълнени, ако във функционалната 

схема са включени системи за защита, които: 

- прекратяват подаването на газ към уреда при липса на горивен процес; 

- прекратяват подаването на газ към уреда при нарушения в работата на системата за 

отвеждане на димните газове извън помещението. 

7. Технически средства за контрол на пламъка 

Газовите уреди са съоръжени с горивни устройства, в които изгаря смес от при-

роден газ и въздух. Ако горивният процес се прекрати, без да се спре подаването на 

газ в помещението, е възможно образуване на взривоопасна смес. Това е причина 

всички съвременни газови уреди да включват система, която следи за наличието 

или отсъствието на пламък в горивното устройство. 
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Детекторни системи с термодвойка. 

При комбиниране на два проводни-

ка от различен материал, запоени в 

единия край, се получава термодвойка. 

Когато общата връзка на проводниците 

се загрява между свободните им краи-

ща, възниква напрежение. Напрежение-

то е около 35 - 40 mV и зависи от мате-

риала на двата проводника и от темпе-

ратурата на нагряване. Ако липсва тем-

пературна разлика между общата точка 

и свободните краища на проводниците 

не възниква напрежение. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работата е разгледана безопасността на системите, свързани с потребление-

то на природен газ. Осигуряването на безопасната работа е свързано с удовлетво-

ряване на редица изисквания, които са описани и анализирани. Подчертана в въз-

можността за автоматизация на процесите на енергопренос, и връзката им с безо-

пасността. Анализирани са и опасностите, които могат да възникнат при експлоата-

ция на газопреносните мережи и контейнерите за съхранение на газ.  

В работата е извършен анализ на мерките, касаещи управлението на кризите 

при аварии. За тази целта са разгледани определенията за авария, криза, опасност 

и безопасност и свързаните с определени отговрности лица и дружества. За подоб-

ряване на безопасността се изпозлват различни автоматизирани прекъсвачи на га-

зоподаването. Някои от тях са разгледани в работата.  

Важно за избягването на аварии е одорирането на газа.  

Подчертана е важността на технологичните решения при осигуряване на безо-

пасността.  
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Фиг.2. Схема на линзов компенсатор [11] 
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presented and its advantage as a natural friendly fuel is highlighted.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Необходимостта от обезпечаване на енергетичните нужди на населението, чес-

то се конфронтира със стремежа към съхраняване на околната среда [3]. Търсенето 

на алтернативни източници на енергия, през последните години се оказва предизви-

кателство, което очертава рамките на обширни области на научните изследвания. 

Масовото използване на възобновяеми източници на енергия обаче решава отчасти 

проблемът, като на дневен ред излиза екологосъобразното използване на традици-

онните енергийни източници, в това число и газта. Редица нормативни документи 

регламентират допустимите емисии от изгарянето на горива, транспортирането и 

съхранението им.  

Цел на настоящата работа е да се анализират екологичните аспекти при транс-

портирането и използването на природен газ.  

За постигането на поставената цел се решават следните задачи: 

• Определяне на изискванията за опазване на околната среда при разработва-

не на газопреносни мрежи; 

• Анализ на потреблението на природен газ и категоризиране на потребителите; 

• Определяне на топлинните загуби; 

• Анализ на особеностите в приложението на газа в отделни стопански сектори. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

1. Исквания за опазване на околната среда при разработване на газопреносни 

мрежи 

На етап проектиране на газопроводите се разработват проекти, свързани с 

опазване на околната среда, които включват, според Николов [5]: 

• описание и анализ на опасностите при строителство и експлоатация на обек-

тите; 

• анализ на състоянието на околната среда в района на съоръженията; 

• екологична експертиза за влиянието на строителството и експлоатацията на 

съоръженията върху природната среда; 

• система за контрол на параметрите на природната среда; 

• технологично-технически решения за техническата безопасност при експлоа-

тация и опазване на околната среда от замърсяване; 

• инструкции за технически безопасна работа при изпълнение на различни опе-

рации; 

• организация и технически средства за ограничаване и ликвидиране на пос-

ледствията за хората и природната среда при авария; 

Проектите, свързани с опазване на околната среда включват задължителните 

изисквания на законите, стандартите и нормативите в съответната област. 

Природният газ изгаря без остатък, като продуктите на горене са СО2 и водни 

пари. Замърсяването с природен газ може да се причини от изпускането на неизго-

рял газ при аварии или при наложително изпускане през изпускателни свещи. Зато-
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ва е необходимо да се извършва системен оглед на състоянието на съоръженията, с 

което се контролира функционирането, или ако е необходимо, спирането на съот-

ветната инсталация. Системно трябва да се следи за състоянието на въздушния ба-

сейн в съответните райони, като се води статистика на емисиите на замърсителите и 

се сравняват с пределно допустима концентрация (ПДК). 

 

2. Предимства на природния газ 

Предимствата на природния газ спрямо другите горива, като ценна химическа 

суровина, високоефективно технологично и енергийно гориво, в т.ч. и за автомобил-

ния транспорт, определят 21 век като век на метана [5]. Високите изисквания за 

опазване на околната среда налагат замяната на течните и твърди горива с приро-

ден газ [2]. Тези тенденции, характерни за страните от ЕС, са в сила и за България 

във връзка с хармонизирането на нашите стандарти с европейските норми на ЕС. 

Увеличаване на потреблението на природен газ се очаква и поради следните негови 

предимства: по-ниски цени в сравнение с другите енергоносители; минимални загуби 

на енергия при пренасянето му; възможност за индивидуално измерване и регули-

ране на консумацията, т.е. всяко жилище е независимо; сравнително по-ниски ин-

вестиции и експлоатационни разходи в сравнение с централизираното топлоснабдя-

ване; няма необходимост от допълнително топлинно счетоводство; непрекъснатост 

на захранването и сигурност на доставките; развитие и създаване на нови 

технологии и работни места; икономии на първична енергия, които се реализират от 

високия к.п.д. и директното превръщане на газа в енергия; подобряване на 

екологичната обстановка и условията на живот в населените места. 

В таблица 1 са сравнени вредните емисии при производство на електрическа и 

топлинна енергия от различни енергоносители [5]. 

 

Таблица 1 

Вредни емисии при производство на електрическа  

и топлинна енергия от различни енергоносители 

Емисии g/KWh Кафяви въглища Мазут Природен газ 

CO
2
, 1020 350 250 

NО
2
 1,0 0,8 0,5 

SO
2
 3,4 5,5 0 

CO 0,90 0,05 0,01 

Сажди 1,15 0,9 0 

 

В резултат на замяната на твърди и течни горива с природен газ, през 

последните години в общините Пазарджик, Ямбол и Ловеч вредните емисии от 

серни и азотни окиси са намалели - 8 пъти, в Монтана 3,5 пъти, в Първомай - 10 

пъти, в Банкя и Божурище - 5 пъти. 

Природният газ е незаменим като суровина в някои производства на химическата 

промишленост и има висока екологична ефективност. Той е ефективен енергоносител 

в черната и цветна металургия, в стъкларската, порцелановата и циментовата про-

мишленост, както и в нефтопреработката. Регулирането на горивните процеси е по-

леко и екологически ефективно, а изгарянето по-пълно. Използването му за директно 

сушене е предпочитано, тъй като не замърсява продуктите с токсични вещества. 

 

3. Категоризация на потребителите на природен газ 

Според [5] цените на природния газ се определят в зависимост от категорията 

на потребителите, годишната и часовата им консумация. 

Потребителите на природен газ, съгласно Закона за енергетика, са: 

битови - физически лица, собственици или титуляри на вещно право за полз-

ване на имот, които използват природния газ за домакински нужди (отопление, го-
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реща вода, климатизация, готвене); 

стопански - физически или юридически лица, които използват природен газ за 

стопански нужди, както и лицата на издръжка на държавния и общинския бюджет. 

Стопанските потребители се подразделят на: 

• промишлени и селскостопански потребители; 

• обществено-административни и търговски; 

• за производство на електрическа и топлинна енергия, в т.ч. и чрез енергийни 

клетки. 

В зависимост от характера на снабдяването, потребителите са с непрекъсвае-

мо и прекъсваемо газоснабдяване.  

Броят на дните, необходими за оползотворяване на цялото годишно потреб-

ление при максимално дневно натоварване: 

 

 

 

 

и броят на часовете, необходими за оползотворяване на цялото годишно 

потребление при максимално часово натоварване: 

(max)час

Г

час`
q

Q

n = , като в тези формули: 

]год/m[,Q
Г

3
- годишно потребление; 

]h/m[,Q (max)дн 24

3
- максимално дневно потребление; 

]h/m[,Q (max)час

3
- максимално часово потребление. 

Структурата на потреблението на природния газ у нас през 2005 г. (3,23 млрд 

m
3

) е показана на фигура 1. 

 

4. Използване на газа за битови 

нужди 

Природният газ се използва в би-

та за готвене, горещо водоснабдява-

не, отопление или охлаждане на по-

мещенията. 

По-рядко се използва за осветле-

ние, преобразуване в двигателна или 

механична енергия и други. 

Гамата от уреди за готвене 

включва: котлони; готварски печки с 

котлони и фурна; самостоятелни фур-

ни; грилове и комбинации от изброе-

ните. 

Производството на топла вода за санитарни нужди (битово горещо водоснабдя-

ване  може да се реализира самостоятелно чрез проточни бойлери, които са с авто-

матично запалване на горелката при консумация на топла вода, и от комбинирани 

котли за отопление. 

Отоплението на жилищата се извършва по два начина: чрез отоплителна инс-

талация с топла вода или чрез директно отопление на въздуха в помещенията. 

Топлинни загуби на помещения и сгради 

За определяне мощността на отоплителните инсталации на сградите е необхо-

димо да се определят топлинните загуби на отделните помещения в тях [5]. 

За всяко отопляемо помещение топлинните загуби QT3 се определят от израза: 

 

 

Фиг. 1. Структура на потреблението на  

природен газ (по данни на „Булгаргаз )[5] 

(max)дн

Г

дн
q

Q

n =
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инфТПТЗ Q Q Q +=

  

където 
]W[,

ТП
Q

е сумата от загубите от топлопреминаване; 

]W[,инфQ

- загубите от инфилтрация на външен въздух през въздухопроница-

емите елементи (прозорци, врати, отвори). 

Оценката на средногодишната консумация на природен газ за едно домакинст-

во може да се извърши по следната формула: 

изчвътр

.с.о.срвътр

maxПРБГВГ
ТT

ТT

hmWКQQ

−

−

+=  

- средно-годишна консумация на природен газ за едно домакин-

ство; 

- средногодишна консумация на природен газ за готвене и  

топла вода на човек; 

]kW[,W
max  - максимална мощност за отопление; 

h  - часове на работа на газовите уреди за отопление на ден; 

m  - среден брой дни на отоплителния сезон; 

КT
,вътр

- вътрешна температура в жилището; 

КT
.,с.о.ср

- средна външна температура през отоплителния сезон; 

КT
,изч

- средна външна изчислителна температура. 

ПР
K

- преводен коефициент за превръщане на [kWh ] в [
3

m ] природен газ ( при 

долна топлина на изгаряне 8000 

3
kcal/m

). 

 

Средно-годишната консумация на природен газ за готвене и топла вода на едно 

домакинство ч/БГВБГВ
nQQ =

 

n - среден брой на членовете на домакинството; 

ч/БГВ
Q

- консумация на природен газ за готвене и топла вода на човек от до-

макинство. 

Необходимата максимална мощност за отопление на жилището на едно дома-

кинство 

S.WW
max

=

 

][m S,
2

- средна разгъната площ на жилището 

][kW/m W,
2

- необходима средна мощност за отопление на 1
2

m от площта на 

жилището (зависи от топлинната изолация, дограмата и др.). 

Средният брой дни на отоплителния сезон, средната външна температура през 

отоплителния сезон и средната външна температура през отоплителния сезон за 

населеното място или регион, са съгласно: 

Наредба №15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проекти-

ране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пре-

нос и разпределение на топлинна енергия, 

Наредба №18 от 12.11.2004 г. за енергийните характеристики на обектите. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Важен елемент, освен икономическата съобразност, на подмяната на конвен-

ционалните енергийни и топлинни източници, при изграждането на газопреносните 

мрежи, са екологичните аспекти при използването на природен газ. В работата са 

разгледани изискванията за опазване на околната среда при изграждането на газоп-

]год/m[,Q
Г

3

]год/m[,Q
БГВ

3

kWh/m,
3

1080=

ПР
K
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реносни мрежи. Те са важна предпоставка за съхраняване на природната среда, ко-

ето прави атрактивна идеята с широкото използване на природен газ.  

Извършен е анализ на емисиите, отделяни при изгаряне на природен газ. В 

сравнение с масово използваните кафяви въглища и мазут, стойностите на азотни 

окиси са значително намалени, а на серни – нулеви.  

Важен елемент от мотивацията за използване на природен газ е цената, която 

се определя от категоризирането на потребителите. Съгласно закона за енергетика-

та, те биват битови и стопански.  

В работата е представена диаграма за потреблението на природен газ в Бълга-

рия, от която се вижда, че химическата промишленост изпозлва най-голям процент 

от синьото гориво, следва енергетиката и металургията.  

С цел определяне на екологичните аспекти, е представена методика за опреде-

ляне на необходимите количества природен газ в различните типове домакинства.  

Разгледани са особеностите, които правят изключително ценен източник на 

енергия този вид гориво за промишлеността и селското стопанство.  

Анализът на работата показва, че екологичните аспекти в изпозлването на при-

роден газ, го правят незаменим енергоизточник, от гледна точка на опазването на 

околната среда и здравето на населението и е необходимо популяризиране на из-

ползването му.  
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Summary: This paper examined several examples of systems “Rent-a-Bicycle” from different parts of 

the world. As a main task was to explore through, which collected information was to support the develop-

ment of a model for a such system for Renting Bicycles. 

Key words: Renting bicycles, system, rent-a-Bicycle, development, point, financial benefits, effective, 

efficient, traffic, cities, custumers. 

 

УВОД 

В рамките на разработката са разгледани над 10 примера за системи за наема-

не на велосипеди от различни точки на света. Като главна задача бе тяхното проуч-

ване, чрез която събрана информация да подпомогне изработването на макет за по-

добна система за наемане на велосипеди. Системата позволява на наемащият ве-

лосипеда да си вземи един от специалните за тях места, а след като приключи с ан-

гажимента си той е свободен да върни велосипедът на друг пункт, разположен в ко-

ято и да e друга точка на града. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Съвместното използване на велосипедите се появява като неправителствено 

начинание, създадено от няколко независими организации с цел да накарат автомо-

билистите да се качат на колела, да снижат замърсяването на околната среда и в 

резултат да се заздрави населението. Подобен вид програми съществуват в много 

европейски и северноамерикански градове. Целта на програмата да предоставят на 

жителите и туристите безплатен или много евтин достъп до велосипеди, които из-

ползват за кратко време за да се придвижват по града. Този метод е алтернатива за 

подобряване транспортната и екологичната обстановка в града. Поддръжниците на 

тази концепция утвърждават системата за съвместно използване,  избавя участни-

ците в нея от различни видове вандализъм, кражби и им осигурява места за парки-

ране и ремонтиране. Точно тези неща правят този вид транспорт по-привлекателен. 

От 1974 година  много градски администрации и организации са се включили в съз-

даването  за съвместно използване на велосипедите и се започнали да го разглеж-

дат като система за обществен транспорт. По оценка на експертите през 2010 годи-

на в света съществуват над 200 подобни програми. Като пример може да се даде 

една от най-големите за това мрежи – Парижката Vélib, която разполага с 1202 стан-

ции и над 20 000 велосипеда. Тя ежедневно обслужва 110 000 пътувания и тя е част 

от системата за обществен транспорт в града. Пунктовите на Vélib са разположени в 

радиус около 300 метра. 

Методика на функциониране: от системата, която е предвидена за наемане 

на колела ще могат да се възползват както  туристи, така и  граждани. Главната цел, 

която се преследва е опазването на околната среда. За разлика от автомобила ве-

лосипедът не иска голям паркинг, постоянна охрана, не замърсява въздуха. За сти-

мулиране на тази инициатива се предлага да се направят компенсации на служите-

ли, които пътуват до работните си места с велосипеди. Начинът за плащане и вре-

мето за наемане се определя от самите общини. Ще има дневни, седмични, месеч-

ни, тримесечни и годишни абонаменти. Потребителите ще могат да се придвижват 

само с велосипеди или комбинирано: велосипеди и градския транспорт. Затова пун-

ктовете са разположени в близост до станции или спирки на градския транспорт. 



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                                    СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’15 
 

- 33 - 

Наемането ще се извършва чрез чек-система или монетен механизъм. След 

заплащането автоматизираният механизъм ще освобождава велосипеда, като нае-

мащото лице ще разполага с 2 минути за да го вземе. 

Хората могат да наемат велосипеди онлайн или от пунктовете с кредитни и де-

битни карти. След пътуванията велосипедът се оставя на който и да е друг пункт. 

Еднодневен билет струва един лев, седмичният е 5 лева, а годишният абонамент е 

50 лева. Ако колелото се кара по-малко от 30 минути, няма допълнителни такси. Ко-

гато се кара по-дълго, за всеки половин час се доплаща между 1 и 2 лева. Предви-

дени отстъпки до 50% за ученици, учащи и пенсионери, както и преференциална це-

на за семеен билет, с цел стимулиране на гражданите да използват услугата. При 

предоставяне на документ, удостоверяващ, че ли лицето е учащо (ученик или сту-

дент), пенсионер. Чрез изграждането на системата за отдаване на велосипеди под 

наем ще се популяризира и насърчи използването на велосипеда като средство за 

ежедневно придвижване. В резултат на проекта ще се намалят емисиите от транс-

порт, ще се намали автомобилният трафик, ще се облекчи проблемът с паркирането 

в града, както и ще се създаде трайна тенденция за преминаване към алтернативни 

форми на транспорт. Автоматите на велопаркинга ще имат малък дисплей, възмож-

ност за избор между български, английски или руски език, гласово известяване за 

избраните опции и ще позволяват както автоматично отдаване и връщане на вело-

сипедите, така и проверка на наличността по персоналната карта. Системата за от-

даване на велосипеди под наем включва изграждане на велостоянки в няколко зони 

на територията на града, определени в резултат на анализ на изградена инфраст-

руктура, достъпност до маршрутите и на потенциалните потребители на системата.  

Системата ще бъде разработена така, че да осигурява бърз, лесен и безопасен 

достъп от кварталите на града до централна градска част, до рекреационните зони 

на територията на града. Велостоянки ще бъдат изградени в близост до универси-

тетските центрове, в близост до места с концентрация на административни сгради, 

транспортния възел - ЖП гара/Автогара. 

Пунктът за наема ще съдържа до 10 велосипеда. Ще бъдат разположени от 

двете страни на навеса, за да се спести място. Площта на пункта ще е 30м2. Към 

съоръжението ще се прикрепи навес, който ще предпазва от различни климатични 

условия.  

 

     

Фиг.1.                                                             Фиг.2. 

 

Като материал за изработване предвидено да бъде съчетание от метал и по-

лимерни листове поликарбонат. Избрани са тези варианти поради предимствата, 

които притежават материалите. В съвременната епоха на бързо внедряване в прак-

тиката на високотехнологични продукти, поликарбонатът се утвърди като масово из-

ползван материал за широкомащабно промишлено остъкляване. От гледна точка на 

предприемачите тези материали имат следните основни предимства, както при но-

вото строителство, така и при ремонт и преоборудване на съществуващи производс-

твени помещения: отлична светлопропускливост; изключително висока якост на удар 
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(до 200 пъти по-голяма от 4-милиметрово стъкло), съпроводена с много добра елас-

тичност; топлоизолация от висок клас; отлична устойчивост на атмосферни влияния 

и големи температурни амплитуди; лекота за оразмеряване, рязане и монтаж; много 

по-малко относително тегло в сравнение със стъклото - до 10 пъти в зависимост от 

дебелината; подобряване на условията за труд; най-вече по-добра шумоизолация; 

високо качество, естетика; ниски разходи за поддръжка; екологично чисто; компо-

нентите могат да се използват повторно; строителството е бързо в сравнение с ал-

тернативните материали; устойчиви на термити и други разрушителни насекоми; 

компонентите са функционални; металните конструкции имат по-добро съотноше-

ние, носимоспособност към тегло от стоманобетонните и могат да бъдат лесно де-

монтирани; (метални конструкции, които са на сглобяеми (болтови) връзки могат до 

известна степен да се използват повторно, след демонтиране). Недостатъци: коро-

зия; основен недостатък е, че са предразположени към ръждясване, ако използвана-

та стомана не е поцинкована или защитена от необходимата специализирана боя; 

грешен дизайн води до корозия на желязото и стоманата; топлопроводимост.  

Цветовите решения който се определят при проектиране на даден продукт са 

индивидуални, те са различни в зависимост от въздействието което иска да постигне 

автора върху потребителя. Като цветови тонове за поликарбоната избрахме белия 

(прозрачен) цвят, но може да се замени и с други цветови решение. Син-този цвят е 

на спокойствие, упоритост, настойчивост, преданост, сериозност, строгост. Червен-

този цвят издава самоувереност, символичност.  Зелен-зелените цветове изразяват 

сигурност, настройват успокояващо и създават добри условия за почивка 

 

         

Фиг. 3                                                                  Фиг. 4 

 

Велосипедите ще са оборудвани с ключалки и ще съдържат компоненти, които 

им позволяват да се идентифицират на паркинга по време на пътуванията, контро-

лира функционирането (осветление, спирачки и т. н.) и да събира статическите дан-

ни. Велосипедите ще са адаптирани както за жени така и за мъже. Те ще са изготве-

ни от нестандартни детайли, които ще са трудни за чупене. 

Естествено не всичко е идеално, но ако направим сравнение с вече развити 

системи за велосипеди под наем по света, нашата би изглеждала достатъчно съв-

ременна и удобна. Броят на станциите няма как да се сравнява с в центъра на Ми-

лано. Но пък нашите велосипеди са подобни по качество на използваните в Милано, 

Виена или Нови Сад. И ако има успех всичко това би трябвало да се надгражда и 

подобрява в бъдеще 

При неспазване на определените правила са предвидени санкции за ползващо-

то лице. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изграждането на подобни системи за наемане на велосипеди в по-големите на-

селени места, носи редица положителни възможности пред населението, живеещо в 

тях. По този начин, системата насърчава не само активният начин на живот, който 
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все по-малко успява да намери място в забързаното ежедневие, но и предлага раз-

товарване на високият автомобилен градски трафик, което от своя страна намаля и 

вредните изпарения  разлагащи се в атмосферата. 
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Растерна компютърна графика в съвременната модна илюстрация 

 

Яна Василева 

 

Raster computer graphic in contemporary fashion illustration: This article examines the develop-

ment of the fashion graphics and use of specialized software in contemporary fashion illustration. Attention is 

paid to the design stages of a fashion sketch. Commented classical techniques and the application of com-

puter models for the design of a comprehensive collection. Indicated various processing techniques silhou-

ette and design of clothing. It was found different techniques in building designs and prints. Presented are 

examples of world practice and student development of students in the undergraduate program "Fashion" in 

New Bulgarian University. 

Key words: Computer Grafic and Technologies, Fashion design, Fashion illustration 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата статия разглежда развитието на модната илюстрация и приложе-

нието на компютърния софтуер в съвременната модна графика. Отделено е внима-

ние на етапите при проектиране на модна скица. Коментират се класическите техни-

ки и приложението на компютърните програми при дизайн на цялостна колекция. 

Посочени са разнообразни техники за обработка на силуета и конструкцията на об-

леклото. Констатират се различни техники при изграждане на десени и щампи. 

Представени са примери от световната практика и студентски разработки на дизай-

нери в бакалавърска програма „Мода“ на Нов български университет.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

Тенденциите в модната графика се развиват в най-разнообразни посоки. Някои 

съвременни автори са дълбоко повлияни от класическите образци, докато други ди-

зайнери смесват в своята работа дигитални модели и ръчна рисунка. Резултатът е 

оформянето на една разнообразна смесена техника, която включва дигитални ком-

позиции, ръчни рисунки и компютърни изображения. Във време когато компютърът е 

намерил своето достойно място в  ателието на художниците модната илюстрация 

изобилства от смели дизайнерски решения, които правят силно впечатление. 

В съвременната модна илюстрация експресивната линия и изящния силует 

прекрасно се допълват от компютърните модели. Свободните рисунки, които ни за-

реждат с позитивен емоционален заряд се обогатяват с разнообразни градиенти и 

текстури. Грациозната походка и пищността на материите отлично кореспондират с 

растерните текстури и ефекти. Фактурата на листа, акварелните петна и плавните 

светлосенки намират приятен контрапункт с твърдата изчистена линия на векторни-

те елементи. Резултатите са възхитителни. Творбите са емоционални, многопласто-

ви и вдъхновяващи. Преплитането на познатите материали в допълнение с компю-

търните палитри изграждат сложен колорит. Тази компилация от изразни средства е 

изключително любопитна и е обект на разискване в настоящата статия.  

Световно известният илюстратор Patrick Morgan е един от емблематичните 

съвременни дизайнери комбиниращи в своята работа артистична рисунка и компю-

търни ефекти. Художникът е изучавал графичен дизайн в Лондон и  дълги години 

работи като графичен дизайнер. Неизбежно това се отразява върху неговите модни 

графики, които са една интересна компилация от свободна рисунка и компютърна 

графика. Авторът обича да рисува с молив и туш в комбинация с дигиталните биб-

лиотеки на Photoshop. Стилът му е много характерен и е прекрасен пример за ус-

пешната компилация от класически материали и компютърно обработени на изоб-

ражения. Дизайнерът е работил за едни от най-известните модни марки Tom Ford, 

Chanel и Stella McCartney, което популяризира неговата работа и показва обвърза-

ността на изкуството му с модата. Понастоящем Morgan преподава моден дизайн в 
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„Instituto Marangoni” Лондон като заразява със соят творчески ентусиазъм прохож-

дащите таланти (фиг.1). 

   

Фиг.1. Модни илюстрации на дизайнера Patrick Morgan 

 

Модните илюстрации на дизайнера Jason Brooks могат да послужат за пример 

на бъдещите поколения модни дизайнери. Негови проекти са поместени в множест-

во списания и книги за моден дизайн, тъй като са доказали своето изящество. Ди-

зайнерът е роден в Англия и учи графичен дизайн в Central Saint Martins College, 

Лондон. Притежава магистърска степен по илюстрация от Кралския колеж по изкуст-

вата и още като студент печели награда на Vogue за модна илюстрация. Неговите 

скици са подчертано графични като стилът му се е оформил през годините и е дос-

тигнал своята кулминация в илюстрации за Versace и Chanel, които му печелят све-

товна слава. Характерно за неговият стил е използването на контурна линия с молив 

и поставяне на цветни петна и светлосенки в компютърна програма 

Photoshop.Техниката е добре овладяна, цветната гама е сложна, което подсилва 

общият ефект. Умело композираната линеарна рисунка идеално се допълва от яр-

кия колорит. Компютърните средства не се натрапват, а напротив идеално коренс-

пондират с линията (фиг.2). 

 

 

Фиг.2. Модни скици на илюстратора Jason Brooks 
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Приемствеността между поколенията е от изключителна важност. Младото по-

коление художници може да стъпи на опита на старото. Изпитаните техники могат да 

се доразвият в нови тенденции. Компютърните програми ще продължат да се изпол-

зват все по-често в работата на модните дизайнери. В тази насока програмата за 

обработка на растерни изображения Photoshop e застъпена в обучението по моден 

дизайн в Нов български университет. Тя е от изключителна важност за цялостната 

подготовка на прохождащите дизайнери и се изучава още в първи курс. Успоредно с 

усвояването на основните команди студентите имат възможност да изследват тех-

никите използвани от световните майстори и да ги интерпретират по свой начин в 

своята работа (фиг.3). 

 

     

  

Фиг.3. Модни скици Кристина Колодеева – първи курс БП „Мода“, НБУ 

 

Добре познатите програми като Photoshop са помогнали на мнозина да дадат 

израз на своите идеи, но те са професионални софтуери и са доста сложни за начи-

наещите студенти. За стартиращите студенти е по-подходяща  програма като 

EdrawMax, която е разработена и предназначена за моден дизайн. Той е неоценим в 

съставянето на модна скица, колекция или портфолио особено в моменти когато все 

още се усвояват командите и основните закони на композицията. Изключително оп-

ростен той е предпочитан за ползване, а в същото време неговите възможности не 

отстъпват по качество на Photoshop. В негово лице прохождащите дизайнери нами-

рат един верен приятел, който предлага приятна работна среда и достъпни библио-

теки. Голямо предимство са готовите модели на фигури и облекла. Възможността да 

се градят технически скици или сводни модели доказват широкия диапазон на дейс-

твия в програмата. Тъй като EdrawMax е с опростени команди, а интерфейса му е 

адаптиран за художници, голяма част от потребителите го намират за много функ-

ционален и полезен. Дизайнерите разполагат и с готови човешки фигури, върху кои-

то може директно да се премине към дизайн на облеклото. Разнообразните библио-

теки са истинско богатство за дизайнерите, тъй като им помагат да вграждат в свои-

те модели различни платове и текстури. Програмата предоставя възможност за по-

местване на сканирани изображения в силуета на дрехата, което е изключително 

предимство при съставяне на модна колекция. На следващите примери можем да се 

уверим в качествата на програмата, тъй като са представени проекти на студенти от 

бакалавърска програма „Мода” в Нов български университет, които ни впечатляват 

със своята експресивност (фиг.4). 
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Фиг.4. Модни скици Ева  Георгиева – Трети курс БП “Мода“, НБУ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Компютърните програми се използват широко в работата на модните дизайне-

ри. Растерните изображения са неделима част от общата композиция в съвременна-

та модна илюстрация. Програми като Photoshop и EdrawMax са създадени от худож-

ници за художници и допринасят за обогатяване на силуета и колорита в модната 

рисунка. Специализираният софтуер е мощен инструмент за проектиране, който да-

ва необятни възможности. Комбинацията от креативност и компютърни умения, кои-

то притежават младите таланти е сигурна предпоставка за оформянето на модерния 

облик на модната илюстрация. 
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Биоетанолът - възможна алтернатива на транспортните горива 
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Ethanol fuel is the most common biofuel worldwide. The combustion ethanol results in a clean 

emission: heat, steam and carbon dioxide. Ethanol can be used in petrol engines as a replacement for gaso-

line; it can be mixed with gasoline to any percentage.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Биогоривата са транспортни горива, получени от органични материали. Най-

често срещаните биогорива днес са биодизелите (получени от растителни масла) и 

биоетанолът (получен от захарни култури, съдържащи скорбяла). Биогоривата имат 

уникална роля в енергийната политика на Европа. Днес те са единственият пряк за-

местител на петрола в транспорта, който е наличен в широк мащаб. Други техноло-

гии като водорода имат огромен потенциал. Те обаче са много далеч от широкома-

щабната приложимост и ще наложат съществени промени в автомобилния парк и 

разпределителната система за гориво. Биогоривата могат да се използват днес в 

обикновените автомобилни двигатели (без модификации, когато са в малки концент-

рации, и с някои евтини модификации, когато са в по-големи концентрации). 

Етапи на процеса за производство на биоетанол: 

- Суспендиране 

- Ферментация 

- Дестилация 

- Пречистване 

- Дехидратация 

- Отделяне на CO2  

- Стелажна обработка 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

Етанолът или етиловият алкохол 

(C
2
H

5
OH) е чиста безцветна течност със специфична остра миризма. Той е би-

оразградим, нискотоксичен и при евентуално изтичане не причинява големи замър-

сявания на околната среда. При неговото изгаряне се отделят въглероден диоксид и 

вода. В качеството си на гориво етанолът се явява високооктаново гориво, а също 

така и много подходящ октанов подобрител за петрола. В някои страни смесите на 

етанола с петрола са широко разпространени, като често срещано съотношение е 10 

% етанол и 90 % петрол. Приема се, че допустимото процентно съдържание на ета-

нол в сместа, без това да налага предприемането на допълнителни промени в дви-

гателя, е 20 %. До момента обаче, в европейските страни се използват смеси със 

съдържание на биоетанол до 5 %. Биоетанолът се счита за много подходящ за дви-

гателите с вътрешно горене с искрово запалване, поради високото му октаново чис-

ло. Въпреки че, етанолът е корозионно агресивен към някои пластмаси и метали, се 

счита, че използването на смеси с ниско съдържание на етанол, е безопасно за дви-

гателя и не би довело до повреди [1]. 

Производство 

Етанолът е алкохолно-базирано алтернативно гориво, добивано посредством 

ферментиране и дестилиране на скорбяло-съдържащи култури, обработени до пре-

образуване в прости захари. Суровините за такова гориво включват зърнени култури 

като царевица, ечемик, пшеница и др. Етанолът също така може да бъде произведен 
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от „целулозна биомаса”, като например дървета и треви, като в този случай се нари-

ча биоетанол.      

Етанолът се използва като автомобилно гориво и позволява смесване с бензин, 

като в определени отношения се среща под наименованието „газохол” или „бензино-

хол”. Съдържащия се кислород в молекулата на етанола позволява на двигателя по-

пълно изгаряне на горивото и в резултат – по- малки емисии. Етанолът също така се 

счита за възобновимо гориво. Тази негова особеност му придава множество пре-

димства като автомобилно гориво.    

Развитието на технологиите за преработка на лигноцелулозни култури позво-

лява да се използват не само култури с високо съдържание на скорбяла и захари, но 

също така и дървесна биомаса или отпадна дървесина от горското стопанство. За 

момента, процесът на преработка на лигноцелулозна биомаса се явява сравнително 

скъп на фона на традиционно използвания процес на ферментация. В последните 

години се появи и концепцията за биорафинериите, които въвеждат процеси и тех-

нологии за обработка на биомаса за производството на различни продукти, включ-

ващи горива, енергия, химикали и храни за добитък. По този начин се дава възмож-

ност да се използват предимствата на естествените различия в химичния и струк-

турния състав на използваната биомаса. Като основни етапи в процеса на производ-

ство на биоетанол в зависимост от състава на биомасата, се обособяват първона-

чалното складиране на биомасата, нейното смилане и извличане на сока, неговото 

разреждане, хидролиза за скорбялната и дървесната биомаса, ферментация с ен-

зими и мая, съхраняване на СО2 и връщане на етанола, изпарение, дестилация, об-

работка на отпадните води. 

 

  

 

Фиг.1. Производство на етанол от скорбялови култури 

 

 Употребата на биоетанол като алтернативно автомобилно гориво  . 

 Приложението на етанола като гориво има за цел най-общо да увеличи окта-

новото число и да намали вредните емисии при изгаряне на бензиновата горивна 

смес. 

         Етанолът може да бъде използван или като компонента в смес, или като ос-

новно гориво. Съществуват два типа етанолови горива: 

         - Етанолово-бензинови смеси с ниско съдържание на етанол. При тях концент-

рацията на етанол е до 10 %. Тяхната употреба е възможно в конвенционални пре-

возни средства. 
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         - Етанолово – бензинови смеси с високо съдържание на етанол. За тях е харак-

терна концентрация 60 - 85 % и повече етанол. Тяхната употреба е специфично 

предназначена за специално произвеждани превозни средства, характеризиращи се 

с по-голяма гъвкавост  и възприемчивост към различни горивни смеси. 

Етанолът може да бъде блендиран в комбинация с бензин за създаване на Е85, 

което е смес от 85 % етанол и 15 % бензин. Е85 и смеси, дори с по-висока концент-

рация на етанол, като например Е95, се окачествяват като алтернативни горива. 

Превозните средства, работещи Е85 се наричаг превозни средства с приспособи-

мост към горивото – flexible fuel vehicles (FFVs) и се предлагат от някои големи про-

изводители на превозни  средства. 

За някои райони в САЩ е характерна употребата на горивни смеси с по-ниска 

концентрация на етанол – Е10 (10 % етанол и 90 % бензин). Макар че редуцира еми-

сиите, според регулацията в САЩ Е10 не се приема за алтернативно гориво. 

Етанолът може да се използва за направата на етанолово-базирани горивни 

добавки, октанови усилватели и окислители. 

Етанолът може да се използва в производството на биодизелово гориво (ети-

лови естери). 

Етанолът се топи при температура 114.1 ºС, завира при 78,5 ºС и има плътност 

от 0.789 g/mL при 20 ºС. Неговата ниска точка на замръзване го прави походящ за 

употреба като флуид в термометри, предназначени за измерване на температури 

под – 40 ºС – точката на замръзване на живака, както и за други нискотемпературни 

цели, като например антифриз в автомобилните радиатори. 

 

табл.1 

       Характеристика        Стойност 

Химическа формула        С
2
Н

5
ОН 

Молекулярно тегло        46.07 

Компоненти на теглото в %  

         Въглерод          52.2  

         Водород          13.1 

         Кислород          34.7 

Октаново число   

     Лабораторно октаново число R         108 

     Мототорно октаново число М          92 

     (R+M)/2         100 

  

Екологични предимства 

Етанолът е възобновяемо екологично гориво в сравнение с бензина. Намалява 

емисиите на СО, дисперсни частици, азотни оксиди и други вредни за озоновия слой 

замърсители. С използването на смеси с етанол, емисиите на СО намаляват до 25 

%, а тези на парниковите газове - с 35-45 %. 

• Намаляване емисиите на парникови газове 

• Намаляване емисиите на СО и въглеводороди, особено при студен климат 

• Подпомагане развитието на селските райони 

• Създава работни места в производството на суровини 

Недостатъци 

• Едно от най-големите опасения е, че производството на биогорива ще се кон-

курира с хранително-вкусовата промишленост (това ще намалее с производството 

на етанол от целулоза). 

• Разчистването на нови терени често става чрез изгаряне с високи емисии на 

въглероден диоксид. Това може да доведе до екологични проблеми, напр. обезлеся-

ване или намаляване на почвеното плодородие поради изземването на органична 
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материя. 

• Производствените разходи (както при повечето биогорива) са високи. Освен в 

Бразилия, в останалите страни производството на етанол е все още скъпо. Ако за 

суровина се използва целулоза, тези разходи ще спаднат. 

• За производството на етанол са необходими големи количества вода. [2] 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

фиг.2 [4] 

Биоетанолът е заместител на традиционния бензин. Съгласно Закона за енер-

гията от възобновяеми източници съдържанието на биоетанол в автомобилните 

бензини трябва да се достигне 9 % (означание В9) до 2016 г. Биоетанолът е възоб-

новяем енергиен източник, заместител или добавка към традиционния бензин. Био-

етанолът не само се характеризира с по-високо октаново число и съответно осигу-

рява по-ефективната работа на двигателя, но и отделя по-малко вредни емисии в 

атмосферата. Биоетанолът няма токсични съставни части, без съдържание на сяра 

е и има безотпадно производство. При горене биоетанола не отделя вредни газове, 

миризми или пушек, а отделя водна пара като всеки жив огън и въглероден двуокис. 

Изгарянето на 1 л биоетанол отделя въглероден двуокис, равен на количеството от-

делящо се при изгарянето на 2 средни по големина свещи. [3] 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Развитието на науката и в частност на инженерните науки доведе до развити-

ето на не само на машиностроителните инженери, но и на отделни интердисципли-

нарни науки като инженери по мениджмънт, планиране и поддържане на съоръже-

нията което се използват в производството след тяхното проектиране и произвежда-

не. Проектирането и пускането в производството на машините е един процес с явен 

край, докато поддържането на машините е безкраен процес [3]. Отговорността за 

определяне на състоянието, оптимизирането на поддържането на машините и също 

така като цяло използването на дълготрайните материални активи през техния жиз-

нен цикъл е на инженера по поддържането. Добра стратегия за поддържане маже да 

се реализира с избора и реализацията на следните шест елементи [8]: 

1. Интегриране на стратегията на поддържането със стратегията на бизнес 

плана; 

2. Прилагане на проактивна стратегия за поддържане; 

3. Оптимизиране поддържането на съоръженията; 

4. Използване на подходяща технология за производството; 

5. Непрекъснат мониторинг и контрол на производствените процесите и 

6. Спазване на приетата стратегия 

Всеки един от горните елементи са разглеждани като задача за успех на под-

държането на машините и съоръженията за устойчиво развитие на земеделското 

производство. 

Поддържането на машините и съоръженията за земеделското производство ка-

то част от бизнес стратегията на бизнеса. Земеделските предприятия разглеждат 

поддържането като „необходимо зло”, „финансов товар” или „функция за овладяване 

на бедствие” [5]. Бюджета и ресурса на поддържането непрекъснато се намаляват 

без задълбочен анализ за неговото влияние върху производствените съоръжения. 

Намаляването на разхода за поддържането на критичните съоръжения води до уве-

личаването на непланов престоя, намаляване на производителността, увеличаване 

на рекламацията, повторна обработка и брака на продукцията, намаляване на пре-

ходите и нуждата от увеличаване на капитала, което в крайна сметка води до нама-

ляване на печалбите. Такава бизнес стратегия е спирала на смъртта, такова явле-

ние често се наблюдава при промишлените предприятия. Добрата практика показва, 

че финансовите двигатели на поддържането са признати от мениджърите на предп-

риятията и стратегията за поддържането е интегрирано с цялостната стратегия на 

предприятието. Тази тенденция се диктува от световната практика за развитие на 

поддържането на машините и съоръженията за повишаване на ефективността на 

производствените сили. Чрез анализ на разликата в поставената цел и нейното из-

пълнение се поставят нови задачи за отстраняване на получената разликата. Такива 

усилия се извършват от висшите мениджъри и се насочват адекватни ресурси за 

прилагане на адекватна програма за поддържането. 

Внедряване на проактивно поддържане. Дори най-добрите стратегии и пла-

нове претърпяват не успех ако не са подкрепени от тези които трябва да ги прилагат. 
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Наложително е създаването на културата на проактивното поддържане в земедел-

ските предприятия. Всички служители на предприятието трябва да имат обща визия и 

да вярват в успеха. Това означава да носят отговорност и са предани на непрекъсна-

то подобряване. При липса на нужната компетентност, тя трябва да се създаде. Не-

обходимо е обучаването на работниците с подходящо образование, също така прак-

тиката за назначаването на нови служители трябва да се преразглежда така, че под-

ходящите специалисти да бъдат назначени на подходящо място с подходящата спе-

циалност и стаж. Успеха на политиката за поддържането зависи от усилието на мени-

джърите да възприемат индивидуалните качества на всеки ангажиран с поддържане-

то на машините и съоръженията. Земеделските предприятия трябва да разчитат на 

квалифицирани външни специалисти за някои специализирани дейности (анализ на 

маслата, термографски анализ и пр.). Жизнено важен въпрос се явява правеното 

владеенето на основата за: планиране и подготовка на график за поддържането; об-

щи въпроси по почистване и подреждането на работното място или „5 S” [1]; техника 

за мониторинг на състоянието на машините и др. Необходимо е сформирането на 

тимове (групи) с производствена, инженерингова и сервизна дейност, така, че всички 

заангажирани да съдействат и работят заедно за постигане на поставената цел. Ця-

лостен успех се постига само с постоянно съдействието на всички мениджъри във 

всички дейности. 

 

Оптимална стратегия за поддържане на машини и съоръжения за земедел-

ско производство 

Приемането на подходяща стратегия е свързано с вида на съоръжението. Тя 

трябва да осигури висока надеждност и техническа готовност с възможна ниска себес-

тойност. Стратегиите за поддържането могат да се разглеждат в четири нива те са: 

- Аварийно поддържане: работа до отказ, текущ ремонт (непланиран); 

- Превантивно поддържане: периодично и по предписание (по време или 

средно статистически; 

- Прогностично поддържане: Поддържане по състоянието на съоръжението 

(по състояние); 

Средства за отстраняване 

на причините за отказите: 

- Обучение; 

- Подобряване; 

- Оптимизиране 

Календарен график, 

брой цикли 

Сравняване с граничните 

стойности 
Отказ 

Анализ на 

причините за 

отказите 

Аварийно поддържане: 

- Възстановяване; 

- Основен ремонт; 

- замяна 

Гранично състо-

яние 

Работоспособно 

състояние 

Неработоспособно 

състояние 

Периодично поддържане: 

- Обслужване; 

- Смяна; 

- Инспекция; 

- Тестване 

Поддържане по състояние: 

- Мониторинг на състоянието; 

- Мониторинг; 

- Инспекция; 

- Тестване 

Периодично поддържане: 

- Възстановяване; 

- Основен ремонт; 

- замяна 

Фиг.1. Модел за поддържане според надеждността на машините [5], [SS-EN 13306 (2001)]

Превантивно поддържане 

Аварийно поддържане

ПОДДЪРЖАНЕ 

Проактивно поддържане 
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- Проактивно поддържане (Proactive maintenance): Фокусиран върху облекча-

ването на нуждата от поддържането (откриване на причината за отказите) 

Стратегията за аварийно поддържане се характеризира с нисък разход за ин-

вестиция, най – висок оперативен разход и осигурява най – ниска техническа готов-

ност (КТГ). Проактивното и прогностичното поддържане се характеризират с висок а 

инвестиция, но осигурява най – нисък разход за операция и най – висока техническа 

готовност на съоръженията. Добрата стратегия за поддържане комбинира тези раз-

лични подходи в зависимост от критичността, икономическия анализ (възвръщае-

мостта) и обзора за риска на съоръженията. Оптимизирането на тези стратегия е 

разглеждан като поддържане според надеждността (RCM), този подход е показан на 

фиг.1, [1, 2]. 

Най – добра стратегия е тази която притежава 10 % - аварийно, 30 % - преван-

тивно, 50 % прогностично и 10 % проактивно поддържане [4, 5]. 

Оптимизация на поддържането 

Оптимизацията се постига чрез симулация поради това, че повечето от реални-

те процеси са със сложни за решаване проблеми при оптимизация и са твърде 

сложни, за да бъдат описани в математически зависимости. Нелинейности, комби-

наторни взаимоотношения или несигурност, често пораждат симулацията като един-

ствения възможен подход за решение. Класическите методи за оптимизация, които 

са линейни, нелинейни и смесени числено програмиране не са успешни, поради кои-

то се прибягват към "Генератори на сценарии", че най-малко един сценарий ще пре-

достави допустимо решение. Създаването на тази "Генератор на сценарий" за съз-

даване на приемливи и висококачествени решения има дълга история в симулация и 

оптимизация. Някои евристични подходи за оптимизация на поддържането са разг-

леждани в следващите точки. 

Изработване на оптимизиране на стратегия за поддържането е нетривиален 

проблем, тъй като много различни и частично противоречиви изисквания трябва да 

бъде включени. В тази дейност решаването се улеснява със структуриране и систе-

матизиране на процеса на оптимизация. 

В съвременна философия на поддържането, поддържането според надежд-

ността (RCM) и тоталното качество в надеждността (TPM) са две от множество уп-

равленчески подходи фокусирани върху създаването на дейността на обслужването 

и оптимизиране на концепцията за поддържането. Те осигуряват рамката за опреде-

ляне на цялостна стратегия за поддържане. RCM и TPM не са нови стратегии за 

поддръжка, но те предлагат интелигентни подходи за ефективен избор на компонен-

тите на поддържането и организиране различните му задачи. Те подпомагат процеса 

на създаване на констатацията и въвеждане на стратегия на поддържането. 

Поддържане според надеждността на изделието (RCM) е методика за планира-

не дейността на поддържането създаден за авиационната индустрия което по късно 

е адаптиран за много други промишлености. В литературата [4] дава определение за 

RCM по следния начин: Reliability Centred Maintenance is a systematic consideration of 

system functions, the way functions can fail, and a priority-based consideration of safety 

and economics that identifies applicable and effective preventive maintenance tasks 

Поддържане според надеждността е систематичен подход за преглед на функ-

циите на системите, модела на отказа на функциите и определяне приоритет според 

безопасността и икономическото влияние се избира приложими и ефективни задачи 

на превантивно поддържане. 

Следователно, стратегията за превантивно поддържане или смяна не засегна-

та степен на отказите и няма да намалява интензивността на отказите от този тип. 

Замисълът на RCM е не да се постигне максимална степен на безопасност, надежд-

ност и готовност на системите на всяка цена, но да се намери добре балансирана 

комбинация от ефективни и приложими дейности на поддържането. Освен това, ак-
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цент в поддържането трябва да бъде мониторинг и поддържане на функциите на 

важните системни. 

Тези важни открития водят до две нови критерии за решаване превеждането на 

дейността на поддържането:  

1. Приложими дейности на превантивното поддържане: Приложимостта пред-

полага, че ако тези дейности се изпълнява, тя ще предотврати или смекчи отказите 

или биха могли да бъдат разкрити скритите откази; 

2. Ефективни дейности на превантивно поддържане: Ефективни означава изб-

раните дейности на поддържането са най – подходящи (с ниски разходи) 

Основното предположение тука за RCM е това, че надеждността е функция на 

конструкцията и качеството на самото изпълнение. Първоначалните намерения на 

RCM е да се гарантира, че присъщата надеждността се реализира, а не да се по-

добри надеждността на системата. Надеждност може да бъде подобрен само чрез 

ре-дизайн или изменение на конструкциите (модификация), а от там чрез промяна на 

системата. По-специално RCM не е насочена към предотвратяване на всяка повреда 

или отказ, независимо от разходите. Поддържането според надеждността е проекти-

ран да балансира разхода и ползата от направения разход за поддържането да се 

постигне стратегия на превантивно поддържане което е с ефективен разход. Следо-

вателно не нужните разходи от плановото поддържане ще се предотвратяват [4]. 

 
 

Фиг.2. Процес на RCM поддържане според надеждността 

 

Разходите, свързани с традиционните стратегии за поддържане са представени 

на фиг.3 [30]. В стратегията превантивното поддържане, разходи за превенция ще 

бъде доста висока, докато цената на текущия ремонта ще бъде ниска, тъй като няма 

да има много потенциални откази и риск. С други думи, превантивното поддържане, 

ще намали значително броя на отказите, които може да се случват, но ще бъде скъ-

по. В стратегия на текущ ремонт (ремонт по – принуда), по-голям брой откази ще се 

случи и ще доведе до по-високи разходи за ремонт и ниска цена на превенцията. 

Както е показано на графиката, комбинация от стратегиите за поддържане преван-

тивно и текущ ремонт за отстраняване на възникващите внезапни откази. Подобря-

ването на надеждността с прилагане на монитерингова система снабдени с безжич-

ни терминали, повишава готовността на съоръженията и едновременно намалява 

разходите за поддържане [4,5,6,7]. 
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Анализ на методите за определяне на оптималния срок на използване на 

машините 

Създаването и развитието на аграрно-

промишлените производство осигурява 

благоприятни условия за промишленото 

развитие на селскостопанското производс-

тво, за пълното компютъризиране и преми-

наване към автоматизиране на основните 

селскостопански процеси. Успоредно с 

това се повишават и изискванията, предя-

вявани към техниката, налага се твърде 

внимателно отношение към своевременна-

та замяна на износилата се или морално 

остаряла техника. Високата стойност на 

машините, внесени от чужбина, засилва 

още повече необходимостта от щателно и 

всестранно изследване на този въпрос. 

 

 

Фиг.3. Оптимизиране разходите за поддържане: R – Разход; N – броя на откази-

те; 1 – Сумарен разход за поддържане; 2 – разход за текущ ремонт; разход за преван-

тивно поддържане, [4 ] 

 

 

Известно е, че немалка част от задачите от научното направление за изследва-

не на операциите се свеждат до намиране на оптимални срокове за замяна на едни 

или други машини или отделни техни възли и блокове, а така също и до решаване 

на въпросите, свързани с определянето на необходимостта от възли и агрегати, из-

разходвани за поддържане на машините в работоспособно състояние. 

Възниква въпроса до кога трябва да ремонтират машините? Въпросът за опре-

деляне на оптималния или още, както се нарича, икономически изгодния срок на ра-

бота на машините е занимавал твърде много специалисти [3] и най - вече собстве-

ниците на машините. Прекомерно дългото използване на дадена машина е също та-

ка нежелателно, както и недостатъчното й използване. 

 

С цел да обхванем по-голяма част от съществуващите методи за определяне 

на оптималните и рационални срокове на използване на машините ще се опитаме да 

ги класифицираме по следните признаци (фиг. 4): а) по начина на описване на про-

цесите детерминирани и  вероятностни; б) в зависимост от използвания метод - ста-

Математически модел 

Детерминирани 

Статичен  Статичен  

Статичен 

Неуправляем процес 

Статичен  

Неуправляем процес  

Вероятностен  

Фиг. 4. Схема на математическите модели използвани за определяне на оптималния срок 

на използване на машините [3] 
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тични  и динамични; в) в  зависимост от процеса на стареене - управляеми и неуп-

равляеми; г) по броя на независимите променливи едномерни и многомерни. 

 

ИЗВОД 

Съвременната земеделска техника се нуждае от нова стратегия която е част от 

производствения процес. Тя трябва да бъде призната от мениджърите на тези земе-

делските предприятия. Земеделието се нуждае от оптимизиране на поддържането 

на съоръженията и използването на стратегиите поддържане според надеждността 

и тоталното производствено поддържане. От друга страна преминаването от пре-

вантивна поддържане към надеждностно ориентирано поддържане и в него да се 

включват принципите на проактивното поддържане и мониторинг на състояние и 

съвременна комуникационна система. Оптималното поддържане се постига с пра-

вилното съчетаване на отделните дейности на поддържането 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

При новите условия, създадени с възстановяването на собствеността върху 

земята и ликвидацията на ТКЗС, възниква обективна необходимост от изграждане 

на ремонтно - дилърски предприятия. Тя се обуславя главно от невъзможността на 

преобладаващата част от едноличните стопани поради недостиг на средства и лип-

са на практически опит да стопанисват техниката, с която разполагат. Сега в сфера-

та на производството на селскостопанската продукция работят хиляди трактори, ав-

томобили, комбайни и други машини. 

Техническият прогрес в селското стопанство е неразривно свързан с постоян-

ното усъвършенстване на ремонтното производство. Често детайлите се бракуват 

само поради достигане гранично износване на една от повърхнините, при сравни-

телно голям остатъчен ресурс на останалите, което неминуемо се отразява върху 

разходите за ремонт и поддържане. Основен източник за намаляване на тези разхо-

ди е възстановяване на износените детайли. Повече от 85% от стойността на основ-

ния ремонт на машините са материални разходи и прeди всичко разходи за резерв-

ни части. Качеството на ремонта на машините и удължаването на техния срок на 

служба до голяма степен зависи от организацията на методите, които се прилагат за 

възстановяване на износени детайли, възстановени чрез съвременни методи, по из-

носоустойчивост не само не отстъпват на съответните нови детайли, но и значител-

но ги превъзхождат. Разходите за възстановяване на износените детайли зависят от 

мощността и специализацията на ремонтните предприятия, от организацията и про-

изводствената екипировка и особено от правилното подбиране на рационален метод 

за възстановяване на износените повърхнини. Бракуването на годни за възстановя-

ване детайли с остатъчен ресурс, води не само до увеличаване на материалните 

разходи при ремонта, но и до снижаване на обществената производителност на тру-

да, ангажира допълнителни мощности на нови резервни части и валута за внос на 

такива. 

Целта на настоящата работа е разкриване на тенденциите и новите изисквания 

в развитието на ремонтно - дилърските предприятия в България. 

       

Изложение 

Непосредствени и особено важни задачи за развитието на ремонтно - дилърс-

ките предприятия се явяват мероприятията като: реконструкция и превъоръжаване 

на действащите ремонтни предприятия; подобряване на използваните производст-

вени мощности и основните фондове; увеличаване на между ремонтния период и 

снижаване на себестойността на ремонтната продукция. Тези задачи трябва да сто-

ят при проектирането на нови и реконструкцията на съществуващи ремонтни предп-

риятия. 

"Тайтън Машинъри България" АД е българо-америкаско дружество с водещ 

пазарен дял у нас в продажбата на земеделска техника. Мажоритарен собственик на 

компанията е Titan Machinery Inc., най-големият дилър на CNH в световен мащаб. 
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"Тайтън Машинъри България" АД е официален вносител на трактори и комбай-

ни CASE IH /част от CNH/ и широка гама прикачен инвентар на водещите марки 

VÄDERSTAD, SALFORD, KVERNELAND, TECNOMA, както и строителна и земеделс-

ка техника с марка MERLO. 

Фирмата разполага с изградена мрежа от продажбено - сервизни центрове и мобил-

ни сервизи в градовете: София, Стара Загора, Монтана, Плевен, Добрич, Русе, Бур-

гас. Централният офис на"Тайтън Ма-

шинъри България" АД е позициониран 

в София. 

      Новата серия Steiger и Quadtrac е 

една от първите серии трактори на 

Case IH оборудвани със SCR-only сис-

тема, за спазване на стриктните крите-

рии за вредни емисии на Tier 4 

Final/Етап IV. 

 

 

Фиг.1. Трактор серия Case IH Steiger 

 

Новите двигатели, оборудвани с уникалната Hi-eSCR технология и продължа-

ват да осигуряват най-добра ефективност на използваното горивото. Тази патенто-

вана технология не само осигурява отлична рентабилност, но и NOx (азотен оксид) 

преобразуване от 95 процента – в сравнение между 80 и 85 с други системи. 

"Тайтън Машинъри България" АД разполага с изградена собствена мрежа от 

сервизни центрове и мобилни сервизи в цялата страна, които ще Ви осигурят отлич-

но обслужване, технически знания и оригинални резервни части. Професионалното 

и коректно сервизно обслужване, е един от основните приоритети на компанията, за 

което се грижат над 50 висококвалифицирани сервизни инженери. 

„МАРПЕКС АГРО“ ЕООД e фирма, чийто основен предмет на дейност е про-

дажбата на селскостопанска техника - нова и употребявана, качествено гаранционно 

и извънгаранционно обслужване и сервизиране на селскостопанска техника, изграж-

дане на съоръжения необходими на селското стопанство, продажба на резервни 

части от склад и доставка по каталог, консултации при закупуване на селскостопанс-

ка техника, съдействие при подготовка и подаване на документи за инвестиционни 

проекти на Европейските фондове. 

„МАРПЕКС АГРО“ ЕООД е създадена през 2004 г. в гр. Русе, с единственото 

условие да запълни получилата се празнина за бърза доставка при необходимост на 

резервни части за западните селскостопански машини и изграждането на иноватив-

ни съоръжения необходими на селското стопанство. 

Услугите, които предлага са продажба на резервни части, гаранционно и извън 

гаранционно обслужване и сервиз на селскостопанска техника, продажба на селс-

костопанска техника – нова и употребявана и консултации при закупуване на техни-

ка, изграждане на съоражения и др. 

Нейни партньори са: 

• BERGMANN; 

• DEUTZ – FAHR представени с тороразхвърлящите ремаркета, който служат 

десетилетия на свойте собственици, пълната гама от „Зелената линия“ (косачки, ба-

леровачки, силажни ремаркета и др.),също и със специално разработена гама сма-

зочни материали за приложение в земеделската техника на Same Deutz-Fahr Group; 

• BAUER, представени с продуктовата си линия FAN Separator GmbH- сепара-

тори за механична, химическа и физическа обработка в индустрията и земеделския 

сектор; 
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• PLOEGER - иновативни и надежд-

ни комбайни за прибиране на грах и 

едър боб, френски боб, спанак и други 

листа на зеленчуци, сладка царевица и 

царевица за зърно, картофи, моркови и 

други грудкови зеленчуци. 

 

 

 

Фиг.2. Комбайн DEUTZ-FAHR 

 

 

Професионални решения за събиране на реколтата. Мощни и надеждни. Най-

добри условия за водача и максимално удобство при управление. Щадящо отноение 

към продукцията при вършитбата и разделянето. Ниски експлоатационни разходи. 

„Булагро машини“ АД е част от структурата на „Булагро груп холдинг“ ЕАД и 

има над 10-годишно присъствие в сектора на селскостопанската техника в България. 

Централният офис на фирмата се намира в гр. Стара Загора, а в гр. Добрич през 

2010 г. и в гр. Полски Тръмбеш през 2012 г. 

отвориха врати и нови бизнес центрове. Изг-

радената търговска и сервизна мрежа покри-

ва цялата страна. 

„Булагро машини“ АД предлага високо-

качествена  селскостопанска техника, на све-

товни лидери, някои от които Poettinger, John 

Deere, Schaffer Lader. 

 

 

Фиг.3. Трактор Farmer 

 

 

„ВАРЕКС" е дружество с ограничена отговорност със 100 % частен капитал. 

Образувано е през април 1993 година. 

Специализира се в доставка и реализация на селскостопанска техника и осигу-

ряване на резервни части и сервизна поддръжка на доставените продукти. Основен 

приоритет в развитието на фирмената дейност е професионалното отношение към 

специфичните нужди на отделния клиент. Предлага се не просто техника, а комплек-

сно решение за неговото стопанство. Машините, които се доставят са с висок стан-

дарт и отговарят на последните тенденции в развитието на земеделската техника. 

Изцяло съобразени с изискванията за екологично земеделие -защита на почвата по 

отношение на подобряване на структурата и състава й, премахване на ерозията и 

запазване на влагата.  

Основните партньори са: CHALLENGER - САЩ - гуменоверижни трактори, зър-

нокомбайни, самоходни пръскачки, тороразпръскващи машини, балировачки и сеял-

ки; LAVERDA - ИТАЛИЯ – зърнокомбайни; VALTRA - Финландия - колесни трактори 

от 74 до 370 к.с.; GREAT PLAINS - Ве-

ликобритания - комбинирани многоопе-

рационни почвообработващи машини; 

 

 

Фиг.4. Комбайн MASSEY FERGUSON 

ACTIVA 
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Фирма „РАПИД КБ“ ООД е основана през 1990 г. в гр. София като дружество с 

ограничена отговорност. До днес фирмата е всепризнатият вносител номер едно на 

земеделска техника на българския пазар от водещи световни производители като 

КЛААС, АМАЦОНЕ, ВАЛТЕРШАЙД, ЩРАУТМАН, РЕГЕНТ, КИСЛИНГ и др. „РАПИД 

КБ“ ООД има гъвкава организационна структура, която бързо се настройва според 

изискванията на пазара и привлича компетентни и амбициозни специалисти. Посто-

янно разширяващата се търговско-сервизна мрежа на „РАПИД КБ“ ООД обхваща те-

риторията на цялата страна и представлява солидна база за настоящите и бъдещи-

те успехи на фирмата на българския пазар. 

"Фермер 2000" е създаден през 1993 г. със седалище град Стара Загора. Фир-

мата има агроцентрове в градовете Стара Загора, Добрич, Русе, Монтана и Търго-

вище и офиси в Плевен и Пловдив. "Фермер 2000" предоставя на фермерите пълна 

гама от услуги, включващи агроуслуги, консултантски услуги и следпродажбен сер-

виз. Фирмата разполага с голям склад за резервни части за обслужване на клиенти-

те си. Фирмата е изключителен представител на мултифункционални телескопични 

товарачи Manitou, комбайни Sampo, култиватори и сеялки Farmet, дискови брани 

Galucho, торачки Bogballe, пръскачки Caruelle, сеялки и култиватори Kurt, специали-

зирани лозарски и овощарски трактори Antonio Carraro, плугове Agrolux, напоителни 

системи Idrofolia и други. 

”Агритрейд-Бг“ ООД е компания с основен предмет на дейност търговия с аг-

ромашини, сервиз и поддръжка. Фирмата е със седалище град Русе, важен шосеен и 

железопътен възел, което дава на екипа стратегическото предимство да оперира 

бързо и на място в над 50 града и села на Северна България. Фирмата постепенно 

разширава своята гама от продукти, като до момента предлага пълната продуктова 

гама на над 24 фирми, както на световните лидери, така и на български производи-

тели. Продуктовата гама е прецизна селекция, базирана на добрите практики на ев-

ропейския земеделец и е избрана от професионалисти за професионалисти. 

„МЕГАТРОН“ ЕАД е основана в началото на 1998 г. и е избрана от американс-

кия концерн JOHN DEERE за изключителен представител на световно известната 

марка в България. Няколко години американската компания търси безуспешно парт-

ньор, който да отговори на високите изисквания и да поеме представителството му. 

С основаването на „Мегатрон“ ЕАД започва и партньорството по между им. Създа-

деното дружество разполага със значителни първоначални инвестиции, които са не-

обходими както за вътрешно-фирменото финансиране на вноса, така и за създава-

нето на национална дилърска инфраструктура, която да осъществява гаранционно и 

извънгаранционно сервизно обслужване на машините. През последните години Ме-

гатрон отчита значителен ръст в продажбите на земеделска техника John Deere, 

строителна, комунална и индустриална техника Bobcat, както и прикачен инвентар 

Kuhn, Strom, Geringhoff, Zurn и др. 

 

ИЗВОД 

Големите възможности на съвременната земеделска техника могат да бъдат 

използвани пълноценно само при съответната организация на нейното използване и 

преди всичко при подходяща организация на обслужване на ремонта и.  

У нас само с насищане на фермите и новосформираните земеделски коопера-

ции с нови машини не могат да се получат положителни резултати. Равнището на 

производителността на труда в земеделието зависи много повече от организацията 

на използване на наличната техника, отколкото от техническите характеристики на 

машините и броя им в земеделската организация. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Една от системите на автомобила е предназначена да противопоставя на ско-

ростта на автомобила т.е. да спира автомобила с определени изисквания. Тази сис-

тема се нарича спирачна и е основа на безопасността на движението на автомоби-

ла. Националните стандарти за спирачните уредби на автомобила в страните произ-

водителки са съобразени с утвърдените международни критерии от групата специа-

листи към икономическата комисия за Европа към ООН. Според международните 

изисквания моторните превозни средства трябва да бъдат снабдени с работни и ре-

зервни (аварийни) спирачни системи за паркиране. Препоръчва се използването на 

спирачки за продължително спиране (спирачки – забавители). Изискването на тази 

система в България е регламентирана с Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. Издадена 

от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за пери-

одичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни 

средства част II, Раздел I, II. Спирачна уредба. Изискването се определя като спи-

рачна ефективност [1]. 

При съвременните увеличени значения на максималните и средните скорости 

на автомобилите и нарасналата във връзка с това необходимост от повишена безо-

пасност на движението, спирачната уредба в съвременния автомобил е една от най-

важните уредби. Следователно, от правилната и сигурна работа на спирачната 

уредба се определя и пълноценното използване на повишените динамични качества 

на съвременните автомобили, главно повишаването на средните скорости на дви-

жение, което ще доведе до по-интензивна експлоатация на автомобилите. 

Също така трябва да се отбележи, че с повишаването на бързоходността на 

автомобилите и изискванията към ефективността на спирачната уредба, съществува 

и тенденцията за намаляване на габаритите размери на спирачните механизми, по-

ради намаляване на диаметрите на автомобилните колела. Това обстоятелство во-

ди до редица конструктивни затруднения и определя съвременните тенденции към 

създаване на принципно нови спирачни уредби. 

Целта на настоящата работа е да се изследват ефективността и неравномер-

ността на спирачната система на автомобилите. 

 

Фиг.1. Фактори оказващи влияние върху рабо-

тата на спирачната  система: 1 – износване на диска; 2 

– износване на буталото; 3 – реформация на супорта; 4 – 

износване на супорта; 5 – замърсяване; 6 – биене на вала; 7 

– износване на водачите; 8 – износване на феродото; 9 – 

хлабината на отвора на водачите; 10 – твърдост на 

фрикционния материал; 11 – възможност за охлаждане на 

системата; 12 – хлабината между диска и феродото; 13 – 

радиално и аксиално биене на главината; 14 – състоянието 

на лагерите на главината; 15 – състоянието на повърх-

ността на дисковете. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ 

Спирачната система е един от сложните възли на автомобила. Неговата изп-

равна работа зависи от изправността на съставящите се компоненти (детайли) които 

оказват оказващи влияние върху спирачната система фиг. 1. Не изправността на всеки 

един елемент влияе върху ефективността на спирачната система. 

Проверката на спирачната ефективност е препоръчително да се извършва в 

ненатоварено състояние на автомобила. Допуска се изпитването да се провежда 

при частично или пълно натоварване на автомобила. Пневматичните гуми на авто-

мобила трябва да бъдат от един и същ тип, модел и размер, с еднакъв протекторен 

рисунък на една ос и по възможност сухи и чисти. Налягането на въздуха в гумите на 

всички колела трябва да съответства на изискванията на производителя. Ролковият 

спирачен стенд трябва да бъде технически изправен. Състоянието на повърхността 

на ролките на спирачния стенд трябва да гарантира предписания от фирмата произ-

водител коефициент на сцепление [2, 3]. 

Стендът за изпитване на спирачната система е показан на фиг.2. 

 

  

а)  б) 

Фиг.2. Стенд за изпитване на спирачна система: а - общ вид; б) стенд за изпитване 

на спирачни системи. 1 - площадка за теглене на автомобила; 2 - ролки на стенда за из-

питване на спирачната система; 3 - принтер; 4 - стойка с компютър; 5 - монитор.  

 

Спирачната ефективност се изчислява след изпитване на системата и снемане 

на показателите от стенда. Зависимостите за пресмятане на спирачната ефектив-

ност: 

• Обща спирачна сила в момента на блокиране: 

F = Fл + Fд, (1) 

където F е общата спирачна сила на съответната ос, измерена в Нютон (N); 

    Fл и Fд - измерените спирачни сили на лявото и дясното колело от оста в 

момента на блокиране или при прехвърляне на границата на блокиране. 

• Неравномерност на спирачните сили на оста: 
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Спирачната ефективност представлява отношението на сумата от измерени-

те спирачни сили на всички оси и изпитателното тегло на автомобила и се пресмята 

с формулата: 
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където ∑

=

n

1i

i
F  е сумата от спирачните сили; 

  G
a
 – изпитателно тегло на автомобила [N]; 

Изпитателното тегло на автомобила, измерено в Нютон (N), е теглото на ав-

томобила в момента на изпитването. Отчита се автоматично от стенда посредством 

везна като сума от натоварването на всяка една ос. 

Резултатите от изследването са обработени с апарата на математическата ста-

тистика със софтуер “Statistic 10”. 

На фиг.3 са дадени резултатите от изследването общият брой на измерванията 

са 268. От резултата се вижда, че закона на разпределение е нормален и спирачна-

та ефективност се движи главно между 50 и 70 %, това се дължи на включването на 

стари автомобили произведени преди 1990 година. 

 

Variable: Var1, Distribution: Normal

Chi-Square test = 40.43396, df = 8 (adjusted) , p = 0.00000
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Variable: Var1, Distribution: Normal

Chi-Square test = 40.43396, df = 8 (adjusted) , p = 0.00000
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а)  б) 

Фиг.3. Закон на разпределение на средната спирачната ефективност  

на автомобили при годишно-технически преглед: а) закон на разпределение;  

б) интегрална крива на разпределение 

 

Неравномерността на спирачната система също се подчинява на нормалния 

закон на разпределение фиг.4. 

 

Variable: Var1, Distribution: Normal

Chi-Square test = 8.14673, df = 4 (adjusted) , p = 0.08635
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а) б) 

Фиг.4. Закон на разпределение на средната спирачната неравномерност  

на леки автомобили при годишен технически преглед 

 

Eфективността на спирачната система в зависимост от датата на производство 

на автомобилитe средно за изпитани всички марки автомобили се промения във 
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възходящ ред фиг.5. С нарастване на яъзръстта на ватомобилите спирачната 

ефективност намалява. 
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Фиг.5. Eфективност на спирачната система в зависимост от датата  

на производство на автомобилитe средно за изпитани всички марки автомобили. 

 

ИЗВОД 

От гореизложеното се вижда, че ключът към по-добро поддържане на съвре-

менната ЗТ и нейното ефективно използване е свързано основно с теоретичната и 

практическа подготовка на инженерите, операторите и сервизните техници. Подоб-

ряването на тяхната квалификация и получаване на необходимите знания е свърза-

но с увеличаване производителността в земеделието и намаляване загубите от не-

регламентиран престой на машините. Основният проблем у нас в това отношение, 

че няма изградена единна система за подготовка на такива кадри, което се отразява 

и негативно при целия производствен процес свързан с производството на земедел-

ска продукция. 

Грижата за спирачната система на мобилната техника е един от основните 

фактори за безопасност на движение при изпълнение на отделни операции, необхо-

димо е стриктно да се изпълнява изискванията които са необходими за движение на 

моторните превозни средства. 
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Технология за отглеждане на червени калифорнийски червеи 

 

автор: Атанас Атанасов 

научен ръководител: доц д-р инж. Калоян Стоянов 

 

Калифорнийският червей е изкуствено създадена порода дъждовен компостен 

червей Eisenia foetida, с повишена скорост на обмяна на веществата. Получена е 

през 1959 г в Калифорния в резултат на хибридизация на различни природни разно-

видности на дъждовния червей. Предназначе-

нието му е да преработва битови отпадъци, 

органични промишлени и селскостопански от-

падъци. През годините културата калифор-

нийски червей заедно с технологията на из-

ползването им е продадена като "ноу-хау" в 

много страни. Тоест, калифорнийският червей 

е "опитомен" високопродуктивен дъждовен 

червей. Те са сравнително дребни, с дължина 

около 5 см, диаметър 3 - 4 мм, масата на тяло-

то им е около 1 грам. Снасят яйца средно през 

месец, полова зрелост достигат след 90 - 120 дни. При добри условия популацията 

на червеите всеки месец почти се удвоява, а потомството на един екземпляр може 

да достигне 1,5 хиляди за година. 

Първото нещо, което е необходимо за създаване на ферма за червени кали-

форнийски червеи е теренът.  

Лумбрикофермите се изграждат върху леко наклонени отцедливи терени с цел 

създаване на аеробни условия в лехите с червеите. Лумбрикоферми се отличават 

по това, че са с комплексна насоченост за производство на биохумус и на Червени 

калифорнийски червеи. Червеите се отглеждат в легла. Няколко легла, разположени 

едно до друго, образуват леха. Широчината на леглото ( съответно на лехата) е до 1 

м., а дължината на леглото е два метра. Дължината на лехата зависи от броя на 

леглата и обикновено тя е 10 метра. При оформянето на леглата почвата на това 

място трябва да се натъпче. След това на разстояние от 500 мм се поставят колчета 

с големина 600 мм, от които 250 мм се набиват в почвата, така че над почвата кол-

четата да са с дължина 350 мм. По ръба на колчетата се поставя тел, опасваща 

дължината на лехата. Телта служи за опора на найлона, който се поставя в оформе-

ната леха. Найлонът е с ширина 1800 мм, така че в лехата остава 1000 мм, да е по 

350 мм от двете страни. Останалата част се прехвърля през колчетата и тела. По 

този начин лехата добива вид на корито, на което се поставя леглото с червеи. Най-

лоновата материя трябва да бъде водопропускаща, (плътни плетени нишки или друг 

перфориран вид).  

Преди поставяне на леглата, в самата леха се поставя органичен тор , който ще 

се преработва в слой от 50 мм дебелина. Над този слой с органична материя (обор-

ски тор и др.) се поставят червеите, а над него се полага нов слой от органична ма-

терия с дебелина до 150 мм. С това е формирано леглото и след това на всеки 15 

дни върху леглото се поставя 23-30 кг. органичен тор, защото всеки нов слой от ор-

ганичен тор се преработва от червеите за 15 дни.  

СУРОВИНА 

Като суровина може да послужат различни органични материи, отпадъчни про-

дукти от кухни, утайки от колекторни системи и др. Основното изискване е органич-

ната материя да е ферментирала, защото в противен случай това ще доведе до по-

вишаване на температурата в леглото, с което ще се унищожат червеите или те 

временно ще избягат вън от лехите. Възможно е червеите да бъдат натровени чрез 
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отделяне на голямо количество амоняк, ако се използва неферментирал оборски тор 

като храна. Поради тази причина торът трябва да е ферментирал, в период 2-4 ме-

сеца. Ферментирането на тора се извършва на камарите за съхранение. 

ЕКОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ 

При отглеждане на калифорнийски червеи трябва да бъдат поддържани опре-

делени условия за развитие, от които по-важни са: температурата, светлината, хра-

ната, реакцията на средата и др.  

1. Изискване към температурата. 

Еднозначен фактор. Най-добрата температура за развитие и активност на чер-

веите е 20-25 градуса Целзий. Критична за червеите е високата температура над 33 

градуса, при която червеите умират. През зимния период червеите в леглата се за-

щитават от ниските температури с полагане на дебел слой от оборски тор (400-500 

мм), или чрез покриване на леглата с найлон и при това след предходно положен 

слой от оборски тор с дебелина от 250 мм или друг вид органична материя. 

2. Изискване към Влажността. 

Много е важно в органичния тор, който служи като храна, да се обезпечи влаж-

ност. Като най- оптималната влажност за активност на червите е 65-70 %. Ако орга-

ничната материя изсъхне, то тогава те напускат леглото и преминават в почвата, при 

което трайно се загубват от лехите. Тъкмо затова леглата се навлажняват на всеки 3 

дни с количество необходимо за подържане на необходимата влажност.  

3. Изискване към Светлината: 

Светлината е вредна за червеите, особено ултравиолетовите лъчи. Затова 

червеите не трябват да се оставят на директна слънчева светлина. 

3. Реакция на средата. 

Органичната материя, която служи за храна на червеите , трябва да има неут-

рална реакция. Когато реакцията е кисела, червеите напускат леглото, или пък ако 

не могат да го напуснат, умират. Поддържането на “рН” се извършва с помощта на 

калциев карбонат или по-рядко чрез промиване на органичната материя 2-3 дни 

преди да се използва като храна. Промиването може да лиши материята от някои 

важни елементи или съединения, с което ще се намали качеството на получения 

продукт - биотор (лумбрикал).  

За измерване на “рН” и температурата производителят трябва да разполага с 

инструменти по всяко време. 

РАЗДЕЛЯНЕ НА ЛЕГЛАТА 

След 3 месеца от поставяне на леглото с калифорнийски червеи, титорът (бро-

ят) на червеите е двойно по-голяма. За 3 месеца червеите създават едно ново поко-

ление. Какво представлява 1 легло? Едно легло представлява площ от 2 кв.м, в коя-

то има 100 000 единици, трябва да има 60 

000 единици големи червени червеи + 20 

000 бели червейчета, излезли от коконата + 

20 000 кокони, в които има яйца, от тях се 

излюпват младите червейчета. Ако това се 

има предвид, тогава за 3 месеца трябва да 

се очаква още едно ново поколение, така че 

в едно легло за 3 месеца ще има 200 000 

единици. Толкова голям брой единици на 

толкова малка площ от 2 кв. м. не могат да 

живеят. За това се налага разделяне на лег-

лата така, че от 1 легло се правят 2. Разде-

лянето се прави по следни начин - първо 

леглото с червеи се нахранва с органичен тор, като се поставя слой от 50 мм дебе-

лина. За около 2 дни червеите от долния слой преминават в свежия нов слой. Тогава 

с вила се взема 1 кв. м. от леглото (това от свежия тор с дебелина 50 мм), и се пре-
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нася в новооформираното легло от 2 кв. м., в което вече има нова органична мате-

рия с дебелина 50 мм, върху която се слагат червеите, които се разделят. В старото 

легло останалият 1 кв. м. се преразпределя на цялата повърхност от 2 кв.м. и се ос-

тавя също 2 дни, за да преминат още червеи от долния слой. След други 2 дни сло-

ят от 2 кв. м. се разделя отново на 2 половини, като едната се пренася в леглото, ко-

ето е формирано при първото разделяне. По този начин от 1 легло се формират 2 

нови легла.  

РАЗДЕЛЯНЕ НА БИОТОРА И ЧЕРВЕИТЕ 

След 9 месеца, а най-добре след 12 месеца, е необходимо да се извади биото-

ра от леглата с червеите, а ако са формирани достатъчно легла с калифорнийски 

червеи, се разделят и червеите. 

Използване на червените калифорнийски червей в промишлеността: 

1. За производство на протеиново брашно - калифорнийските червеи се изпол-

зват за производството на протеиново брашно като добавка в храната на: рибите, 

говедата, свинете, кравите, кокошките, овцете и др.животни. Тези протеини са бога-

ти с есенциални аминокиселини, които в последно време са все по-дефицитни. 

2. Като стръв за риба. 

3. За храна в живо състояние на: риби , кокошки , свине. 

4. Като материал за създаване на нови ферми за преработка на органични от-

падъци. 
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Design of organic apiaries: The paper shows the importance of beekeeping and the growing popu-

larity of organic beekeeping. It discusses basic requirements for setting up an organic apiary or the transfer 

form a regular apiary to an organic one. It includes a short description of necessary fixed assets such as a 

breed of bees, equipment, premises for centrifugation and storage of the honey. The paper also includes a 

possible application of electronic monitoring of several indicators such as temperature, humidity, dew point in 

beekeeping.  

Key words: organic apiary, electronic monitoring  

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Пчеларството е важен и доходен отрасъл на селското стопанство. Това се дъл-

жи както на извънредно ценните продукти, които се получават при отглеждането на 

пчелите – мед, восък, пчелна отрова, пчелен клей и пчелно млечице, така и на изк-

лючително полезната им роля за повишаване на добивите от 50 вида селскостопан-

ски растения чрез опрашването им. 

Състав на пчелното семейство. Пчелното семейство се състои от три форми 

индивиди - пчела майка, пчели работнички и търтеи. те се намират в сложни биоло-

гични взаимоотношения и в тясно единство помежду си.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

В таблица 1 и Таблица 2 са представени статистически данни за развитието на 

пчеларството като отрасъл между 2010 г. и 2011 г. Вижда се, че има окрупняване на 

пчелините като единствено тези с 150 и над 150 пчелни семейства бележат ръст, а 

малките пчелини – с до 9 семейства намаляват с 24,4 %. Забелязва се, че общо за 

отрасъла има спад от 20,4%. В контраст с това развитие са данните от Таблица 2, 

които показват, че през същия период броя пчелни семейства, отглеждани по биоло-

гичен път се е увеличил с 26,7%.  

 

Таблица 1 

Брой пчелни семейства по класове 2010 г. 2011 г. Изменение 

от 1 до 9 11 794 8 913 -24,4% 

от 10 до 49 12 099 9 677 -20,0% 

от 50 до 149 3 206 2 892 -9,8% 

150 и повече 378 400 5,8% 

Общо 27 477 21 882 -20,4% 

 

Таблица 2 

 2010 г. 2011 г. Изменение 

Брой пчелни семейства, отглеждани по биологичен път 46 429 58 855 26,7% 

Пчелен мед (тона), произведен по биологичен път 1 108 1 263 14,0% 

 

За да може производството, произлизащо от един пчелин да се третира като 

биопроизводство, е необходим преход от поне една година при отглеждането на 

пчелите. За да се избере най-подходящата порода пчели се вземат под внимание 

редица фактори, най-важните от които са жизнеспособността на породата, приспо-

собяването й към местните  условия и устойчивостта й към болести и неприятели. 

Предпочитат се европейските породи от Apis mellifera и техните местни екотипове. 
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При биологичните пчелини се разрешава единствено размножаване от същест-

вуващи пчелни семейства  или прибавяне на пчелни семейства от стопанства с био-

логично производство. Когато се избира къде да се разположи един биологичен пче-

лин се наблюдава дали в района има достатъчно медоносна растителност, източник 

на натурален нектар, медна роса и полен, както и близък източник на вода. За био-

логично отглеждане на е необходимо в радиус до 3 км източниците на нектар и по-

лен да се състоят от произведени по биологичен начин растения или растения с ди-

ворастящ произход. Също така се следи пчелина да е далеч от всякакви източници 

на възможно замърсяване.  

При биологичното отглеждане на пчели не се разрешава изкуственото хранене 

на пчелите. Съществува изключение само за семейства, чието оцеляване е застра-

шено и дори тогава се предпочита да се хранят с биологично произведен мед за 

предпочитане от същото производство.  В края на производствения период, кошери-

те трябва да се оставят с достатъчно количество пчелен мед и полен, за да могат да 

оцелеят през зимата.   

Контролът и сертификацията на биологичните продукти в България се извърш-

ва от юридически лица – търговци и сдружения с нестопанска цел одобрени от Ми-

нистърът на земеделието и храните 

Пчеларя трябва да подаде заявление и декларация за намерението си за пре-

ход към биологично производство към избраната от него сертифицираща организа-

ция както и в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), което позво-

лява определянето на идентификационен (регистрационен) номер на пчелина и ко-

шерите. 

През едногодишния преходен период на преминаване от конвенционално към 

биологично пчеларство се изисква пълна подмяна на восъчните пити с восъчни ос-

нови получени от восък от биологични пчелини. Веднага след сертификацията на 

производството на пчелина започва водене на съответната документация, свързана 

с документиране на всички дейности на пчелина. 

Необходими материални активи за едно успешно биопроизводство на пчелни 

продукти са както земята така и избраната порода пчели. Както бе споменато по-

горе е добре породата да може добре да се приспособява към местните климатични 

условия, затова се предпочита местната българска медоносна пчела от подтип Apis 

mellifera macedonica (Apis mellifera rodopica).  Друг необходим актив е пчеларския ин-

вентар. Кошерите трябва да се изработени от естествени или неутрални материали 

по отношение на околната среда и пчелните продукти. Защитата на кошерите също 

става чрез неутрални средства например водоразтворими екологичнибои и лакове, 

разрешени за използуване за хранителни стоки, лазури и бои на растителна основа 

и др. За центрофугирането на меда и за съхранението на готовата продукция са не-

обходими отделни сгради или складови помещения, чиято площ се пресмята в съот-

ветствие с големината на пчелина и очакваното количество продукция.  

Пчелите могат да заболеят от различни и многообразни болести, но най-

разпространена в България е вароатозата. За разлика обаче от конвенционалното 

пчеларство, при биопчеларството ветеринарната грижа е разрешена само при борба 

с вароатозата и восъчния молец. При друг вид заболяване е необходимо кошера да 

бъде изваден от територията на био пчелина и да бъде поставен в специално обо-

собен за целта изолационен пчелин. Препоръчва се да се набляга на превантивните 

действия в борбата с болестите, за да не се стига до отделянето на кошера в изола-

ционен пчелин.  

В днешни дни с навлизането на информационните технологии в земеделието се 

осигурява индивидуално наблюдение на биологични единици и селскостопански 

обекти с основна цел контрол на тяхното развитие. Подобен контрол на отделните 

селскостопански обекти, се основава на интердисциплинарна област, наречена пре-

цизно земеделието. 
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В областта на пчеларството възможно решение е адаптиране на подхода за 

прецизно земеделие към пчеларството.  

 

Резултати и обсъждане 

Чрез методите на прецизното пчеларство е възможно едно неинвазивно посто-

янно наблюдение на състоянието на даден кошер, позволяващо и навременни дейс-

твия при откриването на даден проблем. Търсенето на евтини решение за адапти-

ране на общо достъпни системи за измерване и наблюдение в пчелното семейство с 

отчитане на външните климатични фактори във взаимовръзка с вътрешните измене-

ния на микроклимата в пчелното семейство са в основата на разработването на на-

учноизследователски проект № 2015 – ФАИ-01 към  Русенски Университет „Ангел 

Кънчев“ на тема "Изследване на микроклимата в пчелното семейство". Проектът 

включва изграждане и мониторинг на метеорологична станция, приспособена за 

нуждите на пчеларството. Чрез него се създават възможности за наблюдение на 

различни показатели като: съдържанието на CO2 вътре в кошера, температура на 

въздуха, влажност на въздуха, атмосферно налягане и други показатели в пчелния 

кошер и извън него в реално време. Визуализация на направените измервания са 

показани в графичен вид на  Фиг. 1, Фиг. 2, Фиг 3, Фиг. 4.  

 

 

Фиг.1 Външна температура 

 

 

Фин.2 Влажност на въздуха 

 

 

Фиг.3 Температура на кошера в периферията 
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Фиг.4 Температура на кошера при яйцата и пилото 

 

При анализ на данните получени от предварителни наблюдения се вижда, че 

външната температура се променя от 13 ˚С до 30 ˚С, а пчелите успяват да поддър-

жат температурата при яйцата и пилото между 33 ˚С  и 35 ˚С, което е индикация за 

здрав и жизнен кошер. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Има тенденция на окрупняване на пчелините в България, както и тенденция 

към преход към биологични пчелини.  

Биопчеларството се нуждае от единна информационна система за лесно и бър-

зо информиране на проявяващите интерес,  изграждане на карта на райони, трети-

рани с пестициди и изкуствени торове за предотвратяване на отравяне на пчелите, а 

за превенция на болести е необходимо да се поддържа  много по-добра хигиена и 

по-честа смяна на оборудване в сравнение с конвенционалните пчелини, тъй като 

ветеринарните грижи на територията на един биопчелин са строго ограничени.  

Чрез метода на прецизното пчеларство се постига мониторинг на  микроклима-

та в пчелното семейство, чрез измервания на съдържанието на CO
2
, температурата, 

влажността, атмосферното налягане и други показатели в пчелния кошер и извън 

него в реално време. 
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ABSTRACT 

To smokeless tobacco products belong chewing tobacco, tobacco for snuff (snuff) and sucking tobacco 

(snus). Despite the ban on their consumption (Directive 2001/37 / EC / Directive 2014/40 / EU with derogation 

for Sweden), their distribution is growing. Classified as an alternative to factory-made cigarette. Apparatus, 

methods of control and regulation of them is missing. Opinions on the injury from the use of snus are contradic-

tory. Revealing the nature of these products raises interest due to the specifics of their consumption. 

The aim of the research is to reveal basic physical and chemical indicators of tobacco for sucking (snus). 

The analysis and data processing based on standardized methods. These first studies are showing that 

snus tobacco are not '' safe "alternative to smoking. 

Key words: tobacco products, snus, technology 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Тютюнът за смучене (snus), или още “тютюн за орална употреба“ спада към т.н. 

“други тютюневи изделия“, различни от фабрично произвежданите цигари. Те са 

бездимни тютюневи изделия, към чиято група спадат още тютюн за дъвчене и тютюн 

за смъркане енфие (snuff). Считат се за алтернатива на фабричните цигари. С тях се 

избягва инхалирането на тютюневия дим. Никотинът се абсорбира директно от 

организма чрез носната и устната лигавица. Разкриване същността на тези продукти 

буди интерес, поради спецификата на тяхната консумация. Апаратура, методи за 

контрол и нормативна уредба за тях липсват. През последните години, със 

засилване на антипушателната кампания и строгите мерки призоваващи към живот 

без тютюнев дим, се увеличи драстично консумацията на тези тютюневи изделия. 

Консумацията на snus е бездимна и може да се употребява навсякъде, където 

пушенето е забранено и/или ограничено. Пазарът на snus извън Европа, в т.ч. 

големите потребителски пазари като САЩ, Русия, Израел и Азия, разкрива 

значителен потенциал за бърз растеж [3]. 

Мненията по отношение на вредата от употребата на snus продължават да 

бъдат противоречиви. Според някои източници той е много вреден за здравето и 

причинява рак на устната кухина и панкреаса. Според други е много по-безвреден. 

Тезата им се базира на спецификата на неговото производство-парната 

пастьоризация, при която концентрациите на нитрозамини и други канцерогени са 

по-ниски. Според учените от Националния институт по рака в САЩ (National Cancer 

Institute) в бездимните тютюневи изделия се съдържат 28 канцерогенни вещества и 

не са безопасна алтернатива на фабричните цигари. Все още тези твърдения не са 

потвърдени [1]. 

С Директива 89/622/ЕИО се налага забрана на продажбите на някои видове 

тютюн за орална употреба в някои от страните членки на ЕС. С приемането на 

Директива 2001/37/ЕО тази забрана се потвърждава, като се предоставя дерогация 

единствено на Швеция. Новоприетата Директива 2014/40/ЕС, влизаща в сила от 

2016 г. категорично забранява употребата на snus в ЕО, като отделя специална 

глава под надслов “тютюн за орална употреба“, но отново с изключение на Швеция. 

По този начин се цели да се предотврати разпространението на тези изделия в 

рамките на Съюза, като тютюневи изделия водещи до пристрастяване с 

отрицателни последици върху здравето [2]. ЕК призовава научната общност да 

засили изследователската си дейност към т.н. “други тютюневи изделия“. На СОР6 

на Световната Здравна Организация се прие решение да се адаптират методи при 

разкриване тяхната същност, отчитайки бързите им темпове на безконтролно 

разпространение [4]. 
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Целта на изследванията е разкриване на основните физични и химични 

показатели на тютюн за смучене (snus). 

 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

За целта се използваха два различни аромата тютюн за смучене от една и 

съща марка “Thunder“, разпространени в търговската мрежа – череша и ментол. 

Обозначихме ги условно с №№ 1 и 2, като № 1 е аромат череша, а № 2 – аромат 

ментол. Изследванията ни обхващат експертна оценка, основни физични и химични 

показатели. 

За анализ и обработка на данните се използваха стандартизирани методи. 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

При извършената експертна оценка се установи, че основно snus се предлага в 

кръгли пластмасови кутии с тегло от по 20 g. Съдържа задължителните 

предупредителни надписи за вредата от тютюнопушенето. Притежават индикация 

за: срок на годност, щрих код, марка, вид аромат (череша и ментол), производител, 

начин на съхранение, пазарна насоченост. Кутийките съдържат по 20 броя пакетчета 

snus. Описан е съставът на пакетчетата /дозите/, а именно: тютюн, ароматизатори, 

овлажнители Е1520–пропиленгликол, консерванти Е 500–натриеви карбонати. 

Липсва акцизен бандерол и задължителните обозначения на български език. 

При отварянето на опаковките ароматът е интензивен, наситен, плодов и 

ментолов. Пробите представляват влажен прахообразен тютюнев продукт опакован 

в пакетчета /сашета/. Не се съдържат примеси. 

Осреднените резултатите от извършените серии анализи за определяне 

съдържанието на влага в тютюна са представени на фиг.1. 

 

 

Фиг.1. Влагосъдържание, %. 

 

Отчетено е завишено влагосъдържание и при двата аромата. Аромат череша 

/№ 1/ е с по-висока влага /средно за изследваните проби 43,66%/, в сравнение с № 2 

– средна стойност 39,09%. Оптималното влагосъдържание за консумация при 

фабрично произвежданите цигари е 12.0 % - 1.5 %/12.0 % +1.0% . 

Това високо влагосъдържание може са се обясни със специфичната 

консумация на този вид тютюневи изделия. 

Размерът на частиците при snus продуктите, зависи пряко от степента на 

смилане.  
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Осреднените резултати от изследванията на фракциите, са представени на 

фигура 2. 

Очаквано пробите се състоят изцяло от частици по-малки от 1 mm. Аромат № 1 

се състои от частици с размер от 0,4 mm до 1 mm, като съдържанието на фракцията 

е 95,14 %. При аромат № 2 се забелязва завишено съдържание на прах 23,15% 

спрямо аромат № 1 за сметка на фракцията с по-едри частици. Резултатите и за 

двата изследвани аромата на тютюна за смучене са в границите на 

предполагаемото за този тип тютюневи изделия. Допустимото количество фракция 

под сита с размери на меша 0,4 mm при фабрично произведените цигари е до 1,5 %. 

 

 

Фиг.2. Фракционен състав, %. 

 

При последващо ръчно сепариране не се констатираха примеси. Примеси в 

тютюневите изделия не се допускат. 

Осреднените резултати от основните химични показатели на изследваните 

аромати snus са визуализирани на фиг.3 и фиг.4 . 

 

 

Фиг.3. Химични показатели на тютюна, % 

 

Резултатите на първо място показват, че никотиновото съдържание е 

изключително високо, предвид спецификата на консумация. От изследваните 
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аромати с по-високо съдържание на никотин се откроява № 2- 2,88% спрямо 2,50% 

при № 1. Съдържанието на редуциращи въглехидрати /захари/ е под 1% и при двата 

варианта. Общият азот при № 2 е завишен спрямо № 1, като при № 2 е 2,20 %, а при 

№ 1 - 1,86%. Съдържанието на пепел е със значително високи стойности и при двата 

аромата – над 20 %. От съотношението на изследваните основни химични 

показатели може да се твърди, че snus тютюнът е на база бленд. При фабрично 

произвежданите цигари никотиновото съдържание обикновено е около 1,80 %, т.е. 

сравнително ниско спрямо показателите на изследваните аромати. Съдържанието 

на редуциращи въглехидрати /захари/ е 11,05 %, което е значително по-високо от 

това на snus тютюните. Този факт противоречи на предполагаемите количеста 

предвид начина на консумация. Общият азот е 2,22 % и е съпоставим с резултатите 

от блендовете за фабрични цигари. Съдържанието на пепел - 13,62 % при 

фабричните цигари е значително по-ниско от това на изследваните два аромата. 

Съдържанието на пясък в изследваните аромати, са визуализирани на фиг. 4 
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Фиг.4. Съдържание на пясък, % 

 

От резултатите се вижда, че съдържанието на пясък е завишено. В № 2 /1,34 %/ 

е значително по-високо от съдържанието в № 1 /1,18 %/. Това е недопустимо при 

фабрично произвежданите цигари и подсказва не добро пречистване на суровината. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От тези първи изследвания  у нас върху състава на тютюневото изделие “тю-

тюн за смучене“, можем да обобщим, че представлява силно ароматизиран бленд 

фино смлян, с високо съдържание на пропиленгликол и консерванти. Завишеното 

съдържание на пясък подсказва, че тютюните използвани за производство на snus 

не се пречистват. Характеризират се с изключително високо съдържание на никотин 

- почти два пъти над максималните стойности за  фабрично произвежданите цигари. 

Предвид начина им на консумиране /директно абсорбиране на никотина от организ-

ма/, не би могло да се приемат като “безопасна алтернатива“ на тютюнопушенето.  
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Установяване интензивността на β-лъчението, съдържащо се  

в някои сортове български ориенталски тютюни 
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Васил Костадинов, Николай Николов, Огнян Георгиев 

 

Abstract 

The radiation is ionizing radiation. There are two types of radiation - natural and artificial. Sources of 

natural radiation are cosmos and the earth. Natural substances containing radioactivity spontaneously emit 

three types of rays, named α, β and γ. This type of radiation is independent of human activity. 

Artificial radiation in turn is the result of human deynost. Тhese days artificial radioactivity is associated 

most frequently with applications in medicine, the activities of nuclear power plants, the consequences of the 

nuclear weapons tests and production. 

The aim of our study was to establish the intensity of the emitted β-rays of oriental tobaccos ecotype 

and comparative analysis with the natural background radiation. 

As a result of our research, we proved that the intensity of β-rays contained in the tested samples, as 

well as their specific activity is very low. These values are much lower than the values of natural background 

radiation, and the values of the activity of various radionuclides contained in our environment. 

Keywords: tobacco, radioactivity, β-radiation 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Радиацията е йонизиращо лъчение. Има два вида радиация – естествена и из-

куствена. Източници на естествената радиация са космосът и земята. Този вид ра-

диация не зависи от дейността на хората. Космическите лъчи и много вещества, ко-

ито се намират в земните недра /уран, торий и др./, формират естествения радиаци-

онен фон на Земята. Тази радиация не оказва опасно въздействие върху живота. 

Естествената радиация е неотменна част от жизнената ни среда. Когато стоим на-

вън, ние сме изложени на въздействието на естествения радиационен фон, когато 

сме в домовете си – на радиоактивния газ радон, когато пътуваме в самолет – на 

космическата радиация. Това въздействие е нормално и не е опасно. Известно е, че 

почти всички природни субстанции съдържат естествена радиоактивност, понякога 

от порядък по-висок от техногенния. Всички живи същества са подложени на въз-

действието на тази радиация, доколкото естествени радиоактивни елементи се съ-

държат в природните води, почвата, атмосферата, храните, строителните материа-

ли и т.н. 

Изкуствената радиация от своя страна е в резултат от човешката дейност. През 

1934 г. Ирен Кюри и Жан-Фредерик Кюри откриват, че някои елементи стават радио-

активни, когато са изложени на радиация или изкуствена радиоактивност.[4] 

С конструирането на ядрената бомба по време на Втората световна война за-

почва надпревара за ядрено въоръжаване на страните по света, което е съпроводе-

но с увеличение броя на ядрени опити, респективно покачване на радиационния фон 

и количеството на отложените радионуклиди в почвата и водите навсякъде по света. 

След подписването на Договора за забрана на изпитанията на ядрени оръжия в 

атмосферата, в космическото пространство и под водата [2] на 5 август 1963 година 

в Москва и Договорът за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО) [3] на 5 март 

1970 година, както и предпазните мерки на Международната агенция за атомна 

енергия (МААЕ) се отчита постепенно намаление в стойностите на естествения ра-

диационен фон във всички точки на планетата. 

На 10 септември 1996 г. с резолюция на Общото събрание на ООН е открит за 

подписване, разработеният от Конференцията за разоръжаване в Женева, Договор 

за всеобхватна забрана на ядрените опити (ДВЗЯО). Договорът за всеобхватна заб-

рана на ядрените опити забранява извършването на ядрените взривове от всеки и 

навсякъде: на земната повърхност, в атмосферата, под вода и под земя. По този на-

чин се предотвратяват огромните щети, причинени от радиоактивността от ядрените 
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експлозии [1]. Към настоящия момент ДВЗЯО е подписан от 183 държави и ратифи-

циран от 163. Влизането на договора в сила зависи от ратифицирането му от страна 

на 44 държави (включително България), които разполагат с ядрени технологии. Към 

момента липсват осем ратификации, което пречи за влизането му в сила. 

Днес изкуствената радиоактивност се свързва най-често с приложения в меди-

цината, дейността на ядрените електроцентрали, последствията от опитите с ядрено 

оръжие и производството му. 

Природните субстанции, съдържащи радиоактивност, спонтанно излъчват три 

вида лъчи, назовани α, β и γ. Установено е, че α-лъчите са поток от двукратно йони-

зирани хелиеви атоми, β-лъчите са поток от електрони, а γ-лъчите са с електромаг-

нитна природа. 

Целта на нашето изследване е да се установи интензивността на излъчваните 

β-лъчи от тютюни екотип ориенталски и сравнителен анализ с естествения радиаци-

онен фон. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД 

За целта на изследванията ни са подбрани проби от ориенталски екотип тютю-

ни, отглеждани в различни населени места на Р. България.  

Поради липсата на стандартизиран метод за анализ на тютюневи проби, в Инс-

титут по тютюна и тютюневите изделия извършихме адаптиране на метода заложен 

в ISO 18589-6:2009 “Measurement of radioactivity in the environment -- Soil -- Part 6: 

Measurement of gross alpha and gross beta activities”. Адаптирането на методи за ана-

лиз се разрешава от СОР6 на РККТ на СЗО през октомври 2014 г. 

Измерване интензитета на β-лъченията се извърши с лабораторен радометър 

Р2014 β за определяне на β активност на прахообразни проби.  

РЕЗУЛТАТИ 

На фиг.1 са представени резултатите за интензитета на изследваните проби. 

 

 

Фиг.1. Интензитет на β-лъчите 

 

От получените резултати е видно, че интензитетът на β-лъчите на всички изс-

ледвани проби е в пъти по-нисък от интензитета на естествения радиационен фон. 

Стойностите за интензитета на изследваните проби са в границите от 0,24 

имп/s до 0,44 имп/s. 

На фиг.2 са представени графично стойностите за специфичната активност на 

изследваните проби. 

Както се вижда от данните посочени във фиг.2, специфичната активност на из-

следваните проби е в пъти по-ниска от тази на еталонната проба, която е калиев 

хлорид. 



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                                    СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’15 
 

- 73 - 

По литературни данни специфичната активност на калиевият хлорид е 14,6 

Bq/g. При изследваните проби специфичната активност не надвишава 1,82 Bq/g, ка-

то се движи в границите от 0,99-1,82 Bq/g. 

 

 

Фиг.2. Специфична активност 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резултат от изследванията може да се обобщи извода, че интензитетът на β-

лъчите, съдържащи се в изследваните проби, както и тяхната специфичната актив-

ност са много ниски. Тези стойности са многократно по-ниски от стойностите на ес-

тественият радиационен фон и от стойностите за активността на различни техноген-

ни радионуклиди, съдържащи се в обкръжаващата ни среда.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Един от най-важните показатели, характеризиращи плодородието на почвите, е 

тяхната реакция (рН). Тя се определя от съотношението между концентрацията на 

водородните и на хидроксилните йони в почвения разтвор и бива кисела, неутрална 

или алкална. Реакцията на почвата влияе пряко върху подвижността и усвоимостта 

на хранителните и нехранителните елементи, а оттам и върху растежа и развитието 

на растенията. Повечето от земеделските култури се развиват най-добре на почви 

със слабо кисела и близка до неутралната реакция (рН 5,5 - 7,5). Силно киселата и 

алкалната реакция оказват неблагоприятно въздействие върху тях.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Терминът pH означава потенциал (p) на водородните йони (H+) във вода и е 

измерител на относителната киселинност или алкалност на почвения разтвор. pH на 

почвата се представя върху 14-точкова скала, където стойност 7,0 се счита за неут-

рална. По-ниските стойности на скалата за pH означават увеличаване на H
+

 йоните и 

киселинността, а по-високите – увеличаване на хидроксилните (OH
-

) йони и алкал-

ността. Тъй като pH се представя върху логаритмична скала, всяка промяна с една 

pH единица в действителност представлява десетократно увеличаване на киселин-

ността или алкалността на почвата. 

 

 

Фиг.1. Относителна усвоимост на хранителните елементи  

от растенията в зависимост от pH на почвата 
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В зависимост от реакцията им почвите са: кисели при рН по-малко от 7, неут-

рални при рН 7 и алкални при рН над 7. По същия показател почвите могат да се 

разпределят по-детайлно в следните групи: 

• силно кисели при рН по-малко от 5; 

• кисели при рН 5-6; 

• слабо кисели при рН 6-7; 

• неутрални при рН 7; 

• леко алкални при рН 7-7,5; 

• слабо алкални при рН 7,5-8; 

• алкални при рН над 8. 

Много почви имат тенденция да се окисляват с времето. Киселинността на поч-

вата се увеличава в резултат на: изветряне на минералите в почвата и освобожда-

ване на окисляващи алуминиеви (Al
3+

) йони; отмиване на основни йони от дъждов-

ната вода, като напр. калциеви (Ca
2+

), магнезиеви (Mg
2+

), калиеви (K
+ 

) и натриеви 

(Na
+

); разлагане на органична материя в почвата и образуване на органични кисели-

ни; корените на растенията, които при растежа си освобождават H
+

 йони и органични 

киселини; и торенето с амонячни торове, които освобождават H
+

 йони при превръ-

щането си в нитрати от почвените бактерии. Нитрификацията на амонячните торове, 

разлагането на органична материя и отмиването на основни йони по-принцип са ос-

новните източници на киселинността на почвата. 

При повишена киселинност на почвата карбонатите на калция се разтварят и се 

измиват, вследствие на което се разрушава почвената структура и се влошават фи-

зичните свойства на почвата. Условията стават неблагоприятни за растежа на коре-

ните. При рН по-малко от 5 е установено значително намаляване на броя на малките 

коренчета при ябълката например. Известно е също, че киселите почви са небла-

гоприятни за дейността на полезните аеробни нитрифициращи бактерии. Азотфик-

сиращите бактерии в почвата не се развиват при рН 4,5-5. 

Чрез многогодишно внасяне на физиологично кисели торове (амониев сулфат 

или амониев хлорид) киселите почви може да се влошат, докато същите торове мо-

же да имат благоприятно влияние, когато с тях се торят алкални почви. 

В почвата реакцията на разтвора влияе и по косвен път. Тя има голямо значе-

ние преди всичко за растежа и развитието на растенията. Неблагоприятната реак-

ция води до влошаването на растежа и развитието на растенията, до намаляване на 

продуктивността им, а често и до загиване на растенията. Гибелни за растенията са 

силно кисела и силно алкална реакция на почвата, а неутрална, слабо кисела и сла-

бо алкалната са благоприятни. Повечето от културните растения понасят по-лесно 

киселата реакция, отколкото алкалната. 

Интервалът на числената стойност на активната почвена киселинност (рН), в 

който растенията може да се развиват нормално и да дават високи добиви, е разли-

чен за отделни видове. Оптималните граници на стойностите на рН, при които се 

развиват най-добре земеделските култури са представени в табл.1. 
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Таблица 1 

Оптимални граници на активна почвена киселинност 

 Стойност на рН КУЛТУРИ 

 полски култури 

1 5,5 - 6,5 картофи, лен 

2 5,5 - 7,0 ръж, овес, просо 

3 6,0 - 7,0 царевица, слънчоглед 

4 6,0 - 7,5 ечемик, червена детелина 

5 6,5 - 7,5 памук, коноп, пшеница, захарно цвекло 

6 6,5 – 8,0 люцерна 

 зеленчукови култури 

7 4,5 – 5,0 картофи, домати, пъпеш, ряпа 

8 5,0 – 6,0 зеле, алабаш, цвекло, репички, диня, грах 

9 6,0 – 7,0 краставици, лук, моркови, спанак, салата, фасул 

 

От приведените данни табл.1 се вижда, че отделните културни растения показ-

ват големи различия по отношение на изискванията им към рН на почвата. 

Активната почвена киселинност (рН) е решаващ фактор за разтворимостта, 

следователно и за усвоимостта на редица хранителни вещества. Това се вижда 

добре от фиг.1. 

От фиг.1 се вижда, че рН на почвения разтвор от 5,0 до 6,0 е най-благоприятно 

за усвояване на почти всички хранителни елементи от корените на растенията. При 

алкализиране на почвата намаляват подвижността и достъпността на фосфора, ка-

лия, магнезия, желязото, мангана, бора, кобалта, медта и цинка. Само усвоимостта 

на молибдена, сярата и азота се подобрява при повишаване на рН. 

При почви, бедни на хумус (минерални почви), се наблюдават някои особености 

в подвижността на хранителните елементи. При тях особено силно фосфатният ре-

жим се влошава още при рН 6, а в хумусните почви – едва при рН, по-ниско от 4,5. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

pH на почвата влияе върху много физични, химични и биологични реакции, не-

обходими за оцеляването, растежа и добива от земеделските култури. Усвояемостта 

на хранителните елементи е силно повлияна от pH и е вероятно втората от най-

важните причини за регулиране на pH на почвата.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

В днешни дни земеделието и агротехнологиите се развиват непрестанно, це-

лейки създаването на силни култури за интензивно отглеждане; растителни видове с 

минимални недостатъци, бърз вегетационен период и висок добив. Отглеждането на 

съвременни култури, води неминуемо до ускореното изчерпване на почвените ре-

сурси, по-бързо от колкото почвата и средата могат да възстановят своя естествен 

физико-химичен баланс. Тези фактори водят до ежегодното намаляване на почвено-

то плодородие и влошаване качеството и количеството на добива. Използването на 

всички видове органични и изкуствени торове, препарати, стимуланти, непременно 

води до увеличаване на почвената киселинност и влошаване на средата за развитие 

на растителните видове. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Темпът и характерът на растеж и развитие на зеленчуковите растения са ре-

зултат от историческия формообразувателен процес, който зависи от наследствени-

те особености на растенията (възможността им да използват комплекса от фактори - 

светлина, топлина, въглероден диоксид, влага, хранителни вещества в почвата и 

други) и от условията на външната среда през отделните фази на развитието им – 

от поникването на семената до завършване на вегетацията. 

Комплексът от външните природни фактори, от който зависи растежът и разви-

тието на зеленчуковите растения, се намира в зависимост от географската ширина, 

наклона на терена на отглеждане, височината над морското равнище, годишното 

време, посоката на ветровете и др.  

При ранното полско производство на дадена зеленчукова култура решаващ 

фактор е температурата на почвата и въздуха, докато при късното решаващ фактор 

може да се окаже влагата. 

За оптимален растеж и развитие, зеленчуковите растения изискват почви, бога-

ти на органично вещество, с мощен хумусен хоризонт, добра аерация и с подходящи 

физически свойства. Най-подходящи почви за отглеждане са средно и тежко песъч-

ливо – глинести по механичен състав, със съдържание на физична глина от 45-60%. 

Не се развиват добре на много тежки и студени глинести почви с физична глина над 

60% и на почви с високи подпочвени води при условията на преовлажняване и заб-

латяване.  

Изисквания към почвата и хранителните вещества може да се обяснят със 

следните предпоставки: 

� Зеленчуковите растения имат по-слабо развита и усвояваща коренова сис-

тема; 

� Кореновата система на по-голям брой зеленчукови растения със значително 

стопанско значение, е разположена в горния почвен пласт, където съдържанието на 

влага е подложено на големи колебания. Това ги лишава от възможността да изпол-
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зват най-рационално съдържащите се в почвата хранителни вещества, особено ако 

те се намират в недостатъчни количества и в по-трудно разтворима форма; 

� Зеленчуковите растения дават високи добиви  от единица площ. Интензив-

ното и монокултурното използване на площите се отразява твърде неблагоприятно 

върху развитието на някои от тях, като пипер, патладжан, лук, чесън и други. 

За нормалното развитие на зеленчуковите култури се създава и поддържа под-

ходяща реакция на почвения разтвор. Отношението на тези култури към почвената 

реакция ги разделя на 4 групи (табл.1). 

 

Таблица 1 

Изисквания на културите към рН на почвата 

Реакция 

на почвата 
кисела 

слабо кисела до 

неутрална 
слабо алкална алкална 

рН 4,5-6 6-7 7-7,5 7,5-8 

култура 

домати 

салата 

дини 

картофи 

репички 

ряпа и др. 

тикви 

грах 

моркови 

алабаш 

брюкселско зеле

патладжан 

зелен фасул 

главесто и 

цветно зеле 

пъпеши 

пипер 

краставици 

лук 

праз 

спанак 

салатно цвекло 

аспержи 

 

Повечето зеленчукови култури имат къс вегетационен период. За бързото изг-

раждане на високите добиви е необходимо извличането на значително количество 

макро- и микроелементи. 

От използваните макроелементи на първо място се нарежда калият, на второ – 

азотът и на последно фосфорът. 

Като се има предвид, че посочените количества хранителни вещества се изв-

личат много интензивно, необходимо е да се намират в почвата не само в достатъч-

но количество, но и в усвоима за растенията форма. 

Калият е важен незаменим макроелемент за създаване на тургора и осмотич-

ното налягане на растенията, при нормално калиево хранене, растенията по-леко 

понасят краткотрайните засушавания, отколкото при недостиг. Особено важно е да 

се отбележи ролята на този макроелемент при влажните с недостатъчно слънце го-

дини, като повишава устойчивостта към гъбните болести и ускорява ранозрялостта 

на доматите, пипера, патладжана и краставиците.  

Азотът е основна съставка на белтъчините и хлорофила. Той се проявява чрез 

буен вегетативен растеж (тъмно зелени листа), увеличава добива и качеството му. 

Едностранчивото азотно торене намалява захарите, сухото вещество и витамин С и 

влошава съхраняемостта им и вкусовите качества се понижават. При азотен глад – 

растенията са дребни с бавен растеж, бледо зелени и тънки. При силно азотно гла-

дуване, нерватурата на листата става виолетова, малки плодове и ниски добиви.  

Фосфорът е съставна част на белтъчините изграждащи клетъчното ядро, фос-

фатидите, редица ферменти и витамините. Той подобрява качеството на плодовете 

и техния растеж. Повишава устойчивостта срещу неблагоприятни условия за расте-

жа. При достатъчно фосфорно хранене процеса на узряването се ускорява. При си-

лен недостиг – растежът спира, листата се усукват с червени или виолетови петна. 

По-късно тъканите на петната отмират. 

Калцият, възстановява физиологичното равновесие на хранителният разтвор, 

чието нарушаване се отразява отрицателно върху кореновата система. Той подпо-

мага усвояването на азота, даден като амониева селитра Калцият неутрализира ки-

селата реакция на почвения разтвор. При неговият остър недостиг, листата стават 

дребни и се завиват нагоре, по периферията стават бели и хлоротични. 
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В метаболизма на растенията значителна роля играят микроелементите. Тази 

роля нараства с увеличаване използването на макроелементите, които блокират мик-

роелементите или затрудняват тяхното усвояване. Между микроелементите, които 

участват по-активно при растежа и развитието на зеленчуковите култури на първо 

място трябва да се отбележи борът, а след него медта, молибденът, манганът и др. 

Недостигът на бор причинява слабо поленообразуване и опрашване, измене-

ние на големината, формата и оцветяването на листата, а понякога и на вегетаци-

онния връх. 

При недостиг на мед в растенията слабо и твърде често се наблюдава хлороза 

и по-слаб тургор. При доматите при недостиг на мед, растенията развиват слаба ко-

ренова система, а листата им завиват периферията си към централния нерв. 

При недостиг на молибден, синтезът на аминокиселините и белтъчините се за-

бавя; бобовите растения понижават активността на фиксацията на азота от грудко-

вите бактерии; всички зеленчукови растения имат по-светлозелени листа. 

Желязото участва в образуването на хлорофила и в дишането, тъй като влиза в 

състава на някои дихателни ферменти. Недостигът на желязо не само забавя рас-

тежа на растенията, но причинява и образуването на светложълти или съвсем бели 

листа – явление наречено хлороза. 

В заключение за взискателността на дадена зеленчукова култура към почвено-

то плодородие е необходимо да се имат предвид способността на кореновата сис-

тема и динамиката на приемане на хранителните вещества  през вегетацията. Дома-

тите използват слабо фосфор, но са много взискателни към него и реагират положи-

телно на торенето с фосфор. Краставиците извличат много фосфор от почвата, но 

реагират най-силно на азота и калия. Лукът изразходва много по-малко хранителни 

вещества от зелето, но е по-взискателен от него към почвено плодородие, поради 

по-слабата коренова система. Много взискателни към хранителни вещества са ран-

ните зеленчукови култури – репички, салата, спанак и зеленчуковия разсад. Това се 

дължи на активното използване на хранителните вещества за кратък период. 

Подобряването на хранителния режим се постига чрез внасяне на минерални и 

органични торове. Особено важно е обогатяването на почвата с органични вещест-

ва, които допринасят за създаването на буферни смеси, а в същото време предотв-

ратяват рязкото повишаване концентрацията на почвения разтвор. Обработката на 

почвата преди сеитба или засаждането и по време на вегетацията създава благоп-

риятни условия за дейността на микроорганизмите. Подхранването на растенията 

има положителен ефект особено при повишаване концентрацията на почвения разт-

вор и коригира допуснатите грешки при основното торене без да го заменя. Локално-

то и послойното внасяне на торовете (внасяне на минерални торове на 5-8 cm дъл-

бочина – под нивото, където се засяват семената) има важно предимство. То позво-

лява да се намалят торовите норми с 20-30% в зависимост от почвения тип и създа-

ва условия кореновата система да се насочи към по-дълбоките почвени слоеве, с 

което се намаляват почвените примеси при прибирането на реколтата. 

Комбинираните минерални торове придобиват важно значение за практиката 

поради пълната им разтворимост, когато се внасят с напояването. Така хранителни-

те вещества се разпределят по-равномерно, без да се повреждат растенията и по 

специално кореновата им система. 

Листното подхранване с течните и суспензионните торове осигуряват по-

икономичен воден режим на растенията и дава възможност за преодоляване на фи-

зиологични смущения, причинени от неблагоприятни почвено-климатични условия: 

eкстремните температурни промени намаляват приемането и транспорта на храни-

телните елементи от почвата; недостатъчната аерация на почвата при уплътняване-

то й в следствие на суша или преовлажняване подтиска растежа на корените; висо-

ката киселинност на почвения разтвор, затруднява приемането на желязо и молиб-

ден, а високата алкалност намалява подвижността и усвояемостта на цинка, бора, 
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желязото, мангана и медта. Листните торове могат успешно да се смесват с вегета-

тивните хербициди, инсектициди, но по-малко с фунгициди, тъй като сроковете за 

третиране в повечето случаи не съвпадат с тези за подхранване. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Корелацията на комплекса от фактори, въздействащи върху зеленчуковите кул-

тури по време на отглеждането им, налага добре да се познават биологичните осо-

бености на видовете и сортовете, да се владеят методите за направляване на тех-

ния растеж и развитие на базата на съвременните постижения на науката. Само на 

фона на задълбочените знания за културите и за реакцията им на определени агро-

технически въздействия е възможно да се получат сигурни, високи и качествени до-

биви в планираните срокове. 
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Abstract: Soybeans is a strategically important crop for agriculture. It is a basic protein and oilseed 

crop from which is produced globally and per unit area most quality protein and oil. Soybeans play a crucial 

role in modern intensive livestock. On productivity and the ability to use modern technology for mechanized 

soybean farming outperforms other's legumes (peas, beans, lentils, etc.). 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Соята е едно от най-старите културни растения, известно на китайците от 5000 

г. пр.н.е. и е едно от петте свещени растения: ориз, соя, пшеница, ечемик и просо. 

В Европа и САЩ соята става известна едва през 1712 година, когато Kaempfer 

публикува книга, в която описва соята като хранително растение за човека. В Бълга-

рия за първи път е внесена в края на ХVІІІ и началото на ХІХ век. 

Соята е култура с многостранно приложение – за фуражни, хранителни, индус-

триални, лекарствени и екологични цели. 

В резултат на огромното й значение, тя е определена като “стратегическа кул-

тура на 21 век и третото хилядолетие”. Световните икономически анализи и прогнози 

показват че, площите, добивите и като цяло производството на соя нарастват еже-

годно, а хранителната соева индустрия е най-бързо развиващата се в света.  

За да се води ефективно земеделие, трябва да се приложи такава структура на 

културите (зърнено-хлебни, зърнено-фуражни и маслодайно-протеинови), при която 

чрез съотношението на площите им да се осигурява получаването на приблизително 

еднакво количество протеин от тях. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Доказано е, че добива от пшеницата отглеждана след соя е с 15-24% по-висок, 

технологичните и хлебопекарни качества на зърното са по-високи, и при отглеждане 

на пшеницата след соя се получават по-добри икономически резултати, отколкото 

след слънчоглед или царевица. 

Известно е, че при използването на соев протеин в дажбите на животните се 

увеличава прираста им и качеството на продукцията. Употребата на соеви продукти е 

в пряка връзка с изискванията за безопасни и предпазващи здравето храни за човека. 

Соята е и една от най-важните енергийни култури в света, чиито първичен продукт – 

соевото масло служи за производството на екологичното гориво - биодизел. 

Соята се развива добре на чисти от плевели почви без особени изисквания към 

предшественика. В сеитбообращението най-често тя се редува с пшеницата. Двете 

култури са добри предшественици една за друга. 

Соята може да се отглежда и след други предшественици, стига те да не изсу-

шават силно почвата, да я оставят чиста от плевели и да няма опасност от после-

действие на хербициди, каквито са триазиновите препарати. 

Соята може да се отглежда и като монокултура. Тя може да се отглежда на ед-

но място в две последователни години, но болестите, неприятелите и плевелите 

бързо се увеличават. Това налага грижите за посевите да са по-големи. 

Когато соята се редува с царевицата се получават високи добиви. Соята не би-

ва да се отглежда след захарно цвекло и слънчоглед, понеже те се нападат от едни 

и същи болести. 

Обработката на почвата преди засаждане на соя се прави както при пролетните 

окопни култури. Соята изисква обработка, с която трябва гарантира унищожаване на 
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плевелите, заравяне на остатъците от предшественика, създаване на условия за ка-

чествена сеитба. 

Опитите и практиката показват, че на заплевелени почви най-висок ефект има 

лятната обработка с плуг на дълбочина 20-22 cm. Заменянето на оранта с плуг с 

плитки и нулеви обработки води до намаляване на добива с 10-20%. Соята се нуж-

дае от добра аерация на почвата за да има по-активна симбиоза с грудковите бакте-

рии. Плитката обработка или липсата на обработка на безструктурни почви води до 

силно уплътняване на горния почвен хоризонт. Обработката на почвата с плоскорез 

се отразява отрицателно на добива, което най-често се дължи на по-голямата зап-

левеленост. Заменянето на плужната оран с дискуване на стърнището увеличава 

плевелите и процента на самосевките. 

През пролетта се извършват две култивирания с брануване за унищожаване на 

плевелите, за запазване на влагата и за разрохкване на почвата. Интервалът между 

двете обработки трябва да бъде такъв, че да не се допусне поникване на плевелите. 

За да се провокира поникване на плевелните семена, след първото култивиране 

трябва да минат поне 6-8 дни. Често второто култивиране се правя само за заравя-

нето на тора и хербицидите, без да се търси противоплевелен ефект. Всяка обра-

ботка трябва да се извършва перпендикулярно на предшестващата. Дълбочината на 

последното култивиране не трябва да надминава 5-6 cm, т. е. дълбочината на зара-

вянето на семената. Култивира се 2-3 дни преди сеитбата. 

Допълнителни обработки на почвата се налагат в случай на силно заплевеля-

ване късно или много рано напролет, при уплътнено използване на земята през ля-

тото след прибиране на зимната пшеница или ечемика и др. Обработките трябва да 

се сведат до минимум, но това не бива да става за сметка на доброто състояние на 

почвата преди сеитбата. 

Изборът на подходящ сорт соя е важно условие за получаване на висок добив. 

В едно стопанство трябва да се отглеждат два сорта соя с различна продължител-

ност на вегетационния период. Средно ранните сортове с вегетационен период 120-

130 дни се прибират в средата на септември, а средно късните с вегетационен пе-

риод 130-140 дни - в края на същия месец. Семената на соята бързо губят кълняе-

мостта си и са разнокачествени, поради което трябва да се засяват само проверени 

и освидетелствувани партиди. Първа класа семена трябва да имат чистота 98% и 

кълняемост 88%, без оцветяване и напукване. Полската кълняемост на семената на 

соята, особено в хладно време, е около 80% и силно варира по години. 

Третирането на семената с нитрагин е задължително. То се извършва в деня на 

сеитбата на сенчесто място, защото слънчевите лъчи убиват бактериите. Ако семе-

ната не се внесат в почвата след 12 часа, бактериите намаляват 24 пъти. Незасети-

те семена трябва отново да се третират на следващия ден. Третирането (инокула-

цията) се осъществява с машина, като не се допуска силно навлажняване на семе-

ната, защото семенната обвивка лесно, се разкъсва и семеделите се разцепват. За 

100 kg семена се използуват 10 флакона от бактериалния препарат нитрагин. В за-

висимост от едрината на семената на соята и сеитбената норма тези семена са дос-

татъчни за 10-15 декара. 

Оптималният срок на сеитбата се определя от температурата. В Южна Бълга-

рия почвата се затопля до 10-12°С в началото на април, а в Северна България и 

Черноморието - няколко дни по-късно. След настъпване на благоприятна темпера-

тура сеитбата трябва да се извърши в най-кратки срокове, за да не се изгуби влагата 

на горния почвен слой. За поникването на соята не трябва да се разчита на пролет-

ните дъждове, защото уплътняват повърхността, а почвената кора затруднява изна-

сянето на семеделите. По-късната сеитба не носи риск само в редки случаи - във 

влажни години я при отлично подготвени структурни почви. Сеитбата през май на-

малява добива с 20-40%, понеже се получават редки посеви и на неполивни площи 

посевът страда повече от силна суша. 
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Гъстотата на посева се определя от осигуреността с вода и биологичните осо-

бености на сорта. Без напояване броят на реколтираните растения не трябва да бъ-

де по-малък от 20-22 хиляди, а при напояване - от 25-30 хиляди на декар. 

За да се осигури необходимият брой растения, при напояване на средно раноз-

релите сортове трябва да се засяват с 35-40 хил. семена на декар, а средно късните 

- с 30-35 хил. семена на декар. Изведените опити показват, че в дапазона от 15-20 

хил. до 40-45 хил. растения на декар добивът остава еднакъв. 

Дълбочината на засяване на разпространените у нас сортове (със средно едри 

семена) е 4-5 cm, като на влажни почви се намалява, а на сухи се увеличава с 1 cm. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През последните години се отглеждат основно пшеница, слънчоглед и цареви-

ца, това води до недостиг на белтъчно и фуражно зърно и се налага внос на недос-

тигащото от чужбина.  

Затова е необходимо площите на соята да се увеличават, не само заради на-

рушения сеитбооборот и нарушената структура на полските култури, но и с оглед на 

повишаване като цяло на ефективността на растениевъдното производство у нас. 

Важна предпоставка за разширяване на площите и увеличаване на производс-

твото на соя са създадените наши сортове и технологии, които са адаптирани към 

специфичните ни условия. Прилагането им при нормално и интензивно ниво на про-

изводство, в условия на напояване гарантира добри икономически резултати. 
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Abstract: The main factors for obtaining high yield and quality production of tomatoes is the selection 

of a suitable variety for the relevant product direction usefulness and varietal identity and purity of seed pro-

duction, production of healthy and quality seedlings and care for plants in vegetation, including vegetable -

protected events. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Доматите (Solanum lycopersicum) са зеленчуков вид, който спада към сем. Кар-

тофови (Solanaceae). Отглеждат се като едногодишни растения, но могат да бъдат 

дву- и многогодишни. Родината на доматите е Южна Америка. В Европа те са прене-

сени в средата на XVI век първоначално в Испания и Италия. По данни на акад. 

Христо Даскалов в България доматите са разпространени от странстващите наши 

градинари през XVII век. У нас те са основна зеленчукова култура с най-голям дял на 

производство в Пловдивски, Петричко-Сандански, Плевенски, Русенски, Великотър-

новски и Бургаски район. Масовото използване на доматите се дължи на високата 

продуктивност и многообразието на приложение на продукцията и най-вече на от-

личните хранително-вкусови качества. Хранителната ценност на плодовете се опре-

деля от наличието в тях на въглеводороди, органични киселини, витамини, мине-

рални соли, ароматични вещества.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Всички сортове домати се разделят на три групи:  

� Индетерминантни - при тях вегетационните върхове на главното стъбло и 

разклоненията имат неограничен растеж. Тези сортове имат силен вегетативен рас-

теж и плододават равномерно. След всяко съцветие се образуват най-често по три 

листа. Сортовете от тази група се използват за средно ранно и късно полско произ-

водство на опорна конструкция и за отглеждане в стъклени оранжерии.  

� Детерминанти - вегетационните върхове на главното стъбло и на всички раз-

клонения сами прекратяват растежа си, след като образуват едно до три съцветия в 

зависимост от сорта. Листата между съцветията са едно или две. Разклоненията на 

стъблото бързо прекратяват растежа си със съцветия и растенията придобиват 

храстовидна форма. В тази група се срещат сортове с по-дребни плодове и се из-

ползват за ранно, средно ранно и късно полско производство и се отглеждат безко-

лово.  

� Полудетерминантни - те притежават признаци, свойствени както на детерми-

нантния, така и на индетерминантния тип растеж. Характерно за тях е ограничаване-

то на растежа на основното стъбло след образуване на 4-6 и повече съцветия. Сор-

товете от тази група основно се използват за ранно производство в полиетиленови 

оранжерии и на открито на опорни конструкции. По равномерност на плододаване те 

се приближават повече към индетерминантните сортове.  

Доматите са топлолюбиви растения. Кълняемостта на семената им при стайна 

температура се запазва нормална в продължение на 3-4 години, а при съхраняване 

в контролирани условия - при постоянна температура 15-16 °С и влажност на възду-

ха 70-80 %, могат да покълнат след 10 и повече години. Оптималната температура 

за поникване на семената е 24-26 °С. Под 10 °С не поникват. След появяването на 

котиледоните и първите два същински листа температурата трябва да бъде пониже-

на, това благоприятства за доброто развитие на първото съцветие. Най-добрата 
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температура на въздуха за растежа и развитието на доматите е 20-25 °С, нощната 

трябва да бъде винаги по-ниска от дневната със 7- 8 °С. При повече от 25 °С отс-

лабват жизнените процеси, а над 30 °С се понижава растежа, намалява жизнеността 

на прашеца, цветовете окапват и не се образува завръз, плодовете не придобиват 

интензивен и равномерен червен цвят. Оптималната почвена температура за разви-

тието на кореновата система е 22-26 °С. Ако е по-хладно от 15 °С тя не е в състоя-

ние да осигури нормален растеж и плододаване. 

Доматите са много взискателни към светлината. Те реагират неблагоприятно 

на засенчване и недостатъчно осветление. При недостиг на светлина разсадът се 

изтегля, образуват се тънки стъбла с малки жълтеникави листенца, цветовете изре-

сяват, завръзите остават недоразвити. Интензивното слънчево греене и високата 

въздушна температура при полски условия често предизвикват различни пригори по 

листата и плодовете на доматите. Голямо значение при отглеждането на разсад има 

и хранителната площ, гъстото пикиране и засенчването на стъблата водят до бърз 

растеж. При излишък на светлина и висока влажност на почвата и въздуха съцвети-

ята могат да достигнат дължина до 40-50 cm. 

Този зеленчук е взискателен към почвената и въздушната влажност. Голяма е 

потребността от вода, когато поникват семената и нарастват плодовете. В периода 

на цъфтеж и завръзване на плодове, влажността на почвата не трябва да надвиша-

ва 70-75% от пределната полска влагоемност (ППВ). Това ще ги предпази от интен-

зивен вегетативен растеж. След завръзване на плодовете на първото съцветие 

влажността на почвата може да достигне до 80-85 % от ППВ. Резките колебания във 

влажността на почвата в периода на растеж и узряване на плодовете са причина за 

напукването им. Засушаването пък може да доведе до поява на върхово гниене. 

Ниската относителна влажност, слънчевото и топло време благоприятстват за раз-

пукването на тичинките и лесното отделяне на прашеца. При по-висока влажност на 

въздуха поленовите зърна се слепват и не могат да се опрашват и има вероятност 

за развитие на гъбни болести.  

Доматите са по-малко взискателни към почвата в сравнение с повечето зелен-

чукови култури. Най-подходящи за тях са дълбоките, рохкави, песъчливо-глинести и 

наносни почви, притежаващи добра влагоемност и въздухопроницаемост.  

Най-добри предшественици за доматите са бобовите и житните растения. Не 

трябва да се отглеждат след пипер, картофи, патладжан и тютюн и след себе си, 

защото има опасност от гъбни, вирусни и бактериални болести.  

Доматите обичат обилното торене с органични и минерални торове. Те бързо 

реагират на недостиг на азот, фосфор, калий и други хранителни елементи. При не-

достиг на азот доматите рязко забавят растежа на стъблата и листата, окраската 

придобива жълтеникав цвят, образуват слаби съцветия и цветовете окапват, а при 

пренаторяване вегетативните им органи нарастват а плодовете остават дребни. Ка-

лият е необходим при недостиг на светлина, когато нарастват плодовете. Оптимал-

ното му съдържание активизира фотосинтезата, а при минимално растежът се заба-

вя. Фосфорът е необходим за растежа на кореновата система, плодовете и семена-

та. При достатъчно азотно хранене той ускорява узряването на плодовете, а при не-

достиг на фосфор, доматите много трудно усвояват азот.  

Доматите се отглеждат както за промишлени цели върху големи площи, така й 

върху малки площи в домашни условия. Избора на сорт, време на сеитба и мястото 

на отглеждане са факторите за определяне на схемите на засаждане. Началото на 

засаждането на домати е различно за различните райони на страната и зависи от 

климатичните условия. Разсадът е готов за пикиране във фаза на развитие 2-3 лист. 

Здравите растения имат зелен цвят и късо стебло. Разсадът на домати е готов за 

изнасяне на полето 25-30 дни след пикирането. Площта се оре на дълбочина 28-30 

см, след което се подравнява. 
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За засаждане на открито е необходимо температурата на почвата на дълбочи-

на 10сm да се задържи трайно над 12-15 °С. Разсаждания материал е най-добре да 

бъде с 60-65 дневен цикъл, височина на растението 20-25 сm, с развити 8-9 листа. 

На висока опорна конструкция се отглеждат широкоредово на двуредова лента 

високостъблени сортове домати с непрекъснат растеж на стъблото колтуците,които 

се реколтирт до късно през есента по схемата:100+60х30 (фиг.1). 

 

Фиг.1. Засаждане на домати по схемата: 100+60х30 

 

Без опорна конструкция на лехобраздова повърхност с високи и равни лехи се 

отглеждат детерминирани и полудетерминирани сортове по схема 110+50х30 

(фиг.2). 

 

Фиг.2. Засаждане на домати по схемата: 100+50х30 

 

Основните фактори за получаването на висок добив и качествена продукция 

при доматите е изборът на подходящ сорт за съответното производствено направ-

ление, посевните качества и сортовата автентичност и чистота на семената, произ-

водството на здрав и качествен разсад, и грижите за растенията през вегетацията, 

включително растително-защитните мероприятия. 

От съществено значение е прилагането на най-подходящата агротехника за 

конкретния сорт, включително схемата на засаждане и формирането (отглеждането 

на едно или повече стъбла) на растенията при индетерминантните (високостъблени) 

сортове домати. Производителите на домати е добре да съблюдават специфичните 

изисквания на сортовете домати към отделните фактори.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отглеждането на домати е силно застъпено в българското земеделие. Създа-

ването на нови устойчиви хибридни сортове за ранно, средно ранно и късно произ-

водство допринася за по-пълното задоволяване на нуждите на населението. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Пшеницата е главната полска култура в България и се отглежда на площ между 

10 и 15 милиона декара. Най-разпространена в страната е т.нар. мека(обикновена) 

пшеница, която се използва за производство на хлебно зърно и за фураж. 

От пшениченото зърно освен хляб се приготвят макарони, фиде и други тестени 

изделия. В Южна България и в близост до Северното Черноморие има подходящи 

условия за отглеждане на твърда пшеница, зърното на която е подходящо за произ-

водство на макаронени изделия, грухано зърно и др. 

Основните фактори, които определят добива са почвата, климатичните условия 

и агротехниката (сеитба, торене и грижи през вегетацията). 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Пшеницата е много взискателна към почвата, което е свързано с високата от-

зивчивост към хранителни вещества. Благоприятни за тази култура са почвите с 

мощен хумусен хоризонт, средно до високо съдържание на хумус в орницата,  близ-

ка до неутралната реакция на почвения разтвор. При по-леките и по-бедни почви 

получаването на високи добиви при тази култура може да се осъществи със завиша-

ване на минералното торене, в частност на азотното, чрез системно повишаване на 

органичното съдържание на почвата чрез инкорпориране на органична материя – 

след жътвени остатъци и торове, както и чрез подобряване на почвената реакция. 

Развитието на растенията преминава през фенологични фази и по отношение 

на изискванията се делят на 4 подпериода – от сеитба до пълно поникване; от по-

никване до начало на вретенене; вретенене – изкласяване и цъфтене; цъфтеж, на-

ливане и узряване на зърното. Всеки от тези периоди е чувствителен поне на един 

от екологичните фактори. 

При оптимално предсеитбено торене, съчетано с качествена сеитба и добра 

водообезпеченост, братенето на пшеницата започва още през есента, като се обра-

зуват 2-3 братя. Братенето продължава и през пролетта, но сформираните братя 

през есента са по-продуктивни и затова трябва да се осигурят необходимите храни-

телни вещества на културата още при старта. 

Както липсата на валежи, така и преовлажняването са неблагоприятни за пър-

вия период в развитието на пшеницата. При неравномерно овлажняване след сушав 

летен период се получава ефектът на така наречената “пъстра влага” –покълнване и 

никнене без достатъчно влага за вкореняване, при което голяма част от младите 

растения загиват. Продължителните и обилните валежи през октомври могат да 

попречат за навременно прибиране на по-късните предшественици, за предсеитбе-

ните обработки, респ. за навременната сеитба на есенниците. 

При избора на поле оказват влияние почвените условия, вида на предшестве-

ника и степента на заплевеляването. За да бъде една сеитба „оптимална“ е необхо-

димо да имаме подходящи предшественици, да извършим точната обработка на 

почвата, да изберем правилният сорт, да обеззаразим семената, да осигурим бла-

гоприятна гъстота на посева и да засеем в благоприятните срокове. 
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Пшеницата реагира силно на вида на предшественика както във връзка с вели-

чината на добива, така и по отношение на качеството на зърното. Видът на пред-

шественика, от своя страна, е определящ за типа на сеитбообръщението, в което се 

отглежда пшеницата. Изборът на предшественик зависи от поносимостта и самопо-

носимостта, която проявява пшеницата. По отношение на реакция към предшестве-

ника пшеницата е много взискателна. Най-подходящи предшественици са бобовите 

култури – люцерна, грах, нахут, фасул, соя, картофи и зеленчуци.   

Възприети три системи на обработка на почвата за сеитба на зимни зърнено-

житни култури с прилагане на предсеитбена оран и последващи плитки обработки, 

само с плитки обработки и с минимални обработки на почвата. 

Препоръчва се, след прибирането на предшественика да се направи дискуване  

на дълбочина 10-12 сm. Целта е да се спре развитието на плевелите, да се унищо-

жат поникналите плевели, да се спре капилярното изпарени на влагата и да се съз-

дадат условия да поникнат останалите семена от културни и плевелни видове, които 

да се унищожат със следващите обработки на почвата 

След първите обработки, непосредствено преди сеитба се извършва плитко 

дискуване, за се осигури чиста площ и плътно „легло“ с дълбочина 6-8 см, осигуря-

ващо еднаква дълбочина на семената за дружно поникване и изравнени и гарнирани 

посеви. 

Първоначалният достъп на хранителни вещества при поникване на пшеницата 

оказва влияние върху цялостното развитие на културата. Ето защо е необходимо да 

се извърши предсеитбено торене, съобразено с конкретните показатели от почвени-

те анализи и балансирането на хранителните елементи според потребностите на 

културата. И докато азотното торене може да се направи на няколко етапа и под 

различни форми – почвено и листно, то фосфорното и калиево торене е ефикасно 

само преди или по време на сеитбата през есента. 

В основата на минералното торене стои азотното торене, тъй като всички зим-

ни зърнено-житни култури проявяват отзивчивост именно към торенето с азот. Торе-

нето с фосфор има за задача да поддържа нивото на почвено плодородие и да оси-

гури по-добра усвояемост на азотните торове. Почвите в България са добре обезпе-

чени с калий и редовно калиево торене се препоръчва най-вече за условията на 

карбонатните черноземи или при краткотрайна монокултура от пшеница.  

Фосфорните и калиевите торове се прилагат или повърхностно – преди първа-

та обработка на почвата, или заедно със сеитбата – когато се използват комбинира-

ни сеялки. 

За подобряване на състоянието на пшеницата, повишаване на добива, както и 

на качеството на зърното могат да се използват органични и неорганични торове, 

предназначени за третиране на семената и площно пръскане по време на вегетаци-

ята. Третирането на посевите с листни торове може да се комбинира с растително-

защитните практики. Важно е да се знае, че торенето с такива препарати не може да 

замени основното торене, особено азотното, и се явява само допълващо. 

Изборът на сорт е важен елемент от интегрираната технология на отглеждане, 

тъй като генотиповете, които реализират във висока степен биологичния си и про-

дуктивния си потенциал в условията на конкретен район, проявяват по-висока устой-

чивост или толерантност към икономически важните болести и неприятели, както и 

по отношение вида на заплевеляването.  

Със срока на сеитба се цели навременно навлизане на пшеницата във фаза 

братене, която е оптималната фаза за успешното  презимуване. Оптималният срок 

за сеитба се определя въз основа на агрометеорологичните изисквания, климатич-

ните условия, традициите в земеделието, големия дял на зърнено-житните култури в 

площта на стопанствата, разнообразните по ранозрялост предшественици, след ко-

ито се засява. Счита се, че при климатичните различия в нашата страна оптимални-
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ят срок е между 25 септември и 31 октомври, като в равнините той е между 1 и 20 

октомври.  

Сеитбата на пшеницата се извършва с конвенционални или комбинирани редо-

сеялки за получаване на слят посев. Подходящото междуредово разстояние е меж-

ду 10 и 15 сm, като възприетото за оптимално при нашите условия е 12 см.  

Посевната норма за обикновена и твърда пшеница в границите на най-

оптималния агротехнически срок и при добра подготовка на почвата за сеитба е 500 

к.с./м
2

. Тази посевна норма е съобразена с рисковите условия за презимуване на 

есенниците у нас, както и с братимостта на съвременните генотипове. Ето защо тях-

ното увеличаване с 20 % е препоръчително само при следните допълнителни небла-

гоприятни условия: 

• късна сеитба; 

• сеитба върху площи с голяма маса на следжътвените остатъци и недостатъч-

но технологично време за тяхното инкорпориране;  

Оптималната дълбочина за извършване на сеитбата на пшеницата е 3–4 сm. 

По-плитка сеитба се извършва при добро овлажняване на почвата и в края на опти-

малния агротехнически срок. По-дълбока сеитба следва да се извърши при суха 

почва и при много ранна или много късна сеитба. От голямо значение за сеитбата е 

равномерното полагане на семената в дълбочина, за да се получи посев с дружно 

поникване и да се избегне конкуренцията между растенията в началните фази от 

тяхното развитие. 

Управление на вредителите се извършва чрез поддържане популациите на 

неприятелите под праговете на икономическа вредност и превантивни мероприятия 

срещу болестите и плевелите. 

Разнообразен и богат е плевелният състав в посевите от пшеница. Една част 

от тях принадлежат към групата на зимно-пролетните, а друга - към ранните пролет-

ни плевели и ефемерите.  

Валирането на посевите непосредствено след сеитбата има съществено зна-

чение за равномерното поникване на растенията, а също така подсигурява и равно-

мерно покритие и по-добра ефективност от почвените хербициди. Правилното торе-

не, съобразено с торопотребността на пшеницата има съществено значение за ог-

раничаване вредното влияние на плевелите. В добре развитите посеви плевелите 

са значително по-малко. При голяма плътност на дивия овес не трябва да се прека-

лява с азотното торене, тъй като този вид е азотолюбив. 

Брануването на посевите с подходящи брани може да даде много добри резул-

тати. То трябва да се приложи съобразно с типа и влажността на почвата, състояни-

ето на посева, вида и фенофазата на плевелите. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Навременното и правилно прилагане на посочените превантивни и агротехни-

чески средства за борба с плевелите може да доведе до значително намаляване на 

тяхната плътност в посевите от пшеница.  
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Специфични изисквания при отглеждане на царевица 

 

автор: Милица Карлукова 

научен ръководител: д-р Петя Ангелова 

 

Abstract: Corn is a major food, feed and industrial crop. Grown mainly for grain maize, which has a 

high nutritional value and is used for various purposes, but mainly as animal feed. 

Keywords: corn, technology 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Царевицата е важна продоволствена, фуражна и техническа култура. Отглежда 

се царевица главно за зърно, което се отличава с висока хранителна стойност и се 

използва за различни цели, но главно като храна на животните. 

Царевицата развива голяма надземна маса, която може да се използва за хра-

на на селскостопанските животни в зелено състояние или силажирана. Един от не-

достатъците й е ниското съдържание на белтъчини в зърното (7-9,5 %). Създадени 

са форми с високо съдържание на протеин (20 %), но те са нискодобивни.В нашата 

страна има необходимите агроекологични условия за отглеждането  съобразно с би-

ологичните изисквания. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

По отношение на топлината царевицата е взискателна култура и за протичане 

на всички етапи от органогенезиса са необходими суми на ефективните температури 

от 900 до 1700 °С за различните генотипове на зрялост по ФАО.  

Температурният фактор определя протичането на отделните фенофази от раз-

витието на растенията и продължителността на вегетационния период. За покълва-

не на семената оптималната температура на почвата на дълбочина 10–12 сm е 10–

12 °С. 

 

Таблица 1 

Оптималните температури за отделните фенофази 

Етап от развитието на растението Температура, ºС 

Поникване 10–12 

Растеж и развитие на вегетативните органи 18–20 

Изметляване и цъфтеж 20–24 

Достигане до биологична зрялост 18–24 

 

Температурата на въздуха се явява ограничаващ фактор в географското разп-

ространение на културата, но за нашата страна тя е изключително благоприятна. 

Температури над 35 °С се отразяват отрицателно върху опрашването и оплождане-

то. 

Светлината е решаващ елемент за ефективна фотосинтеза и формиране на 

висок добив сухо вещество. За нормално протичане на растежните и репродуктивни-

те прояви на царевицата значение има спектърът на показателя с преобладаващо 

значение на синята светлина (с дължина на вълната 400-500 nm). Активната фото-

синтетична радиация, която изисква културата, е от 3 до 5 милиарда килокалории на 

хектар в зависимост от температурата на въздуха. 

Царевицата е изключително взискателна към влажността на почвата. За нор-

мално протичане на растежа и развитието е необходимо поддържане на 75 % влаж-

ност от ППВ (пределна полска влагоемност). 

До поникване денонощният разход на вода е 0,8 m
3

/da – около 3 % от общото 

водопотребление за вегетационния период. От поникване до 9-и-10-и лист на царе-
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вицата са необходими 2 m
3

/da, или 10-13 % от общото водопотребление. За проти-

чане на фенофазите до изметляване, разходът на вода е от 26 до 44 m
3

/da. В кри-

тичните периоди изсвиляване - млечна зрялост, царевицата изисква вода от 235 до 

300 m
3

/da. След тези фази водопотреблението намалява. 

Най-подходящи предшественици за царевицата са зърнено-бобовите, зърнено-

житните със слята повърхност и люцерната. Слънчогледът и захарното цвекло, кои-

то са калиеволюбиви култури, са по-малко подходящи, а соргото е нежелан пред-

шественик. Биологичните особености и изисквания позволяват царевицата да се от-

глежда като монокултура в продължение на 3-4 години. В условията на съвременно-

то земеделие за предпочитане са краткотрайните дву и триполни сеитбообръщения. 

Неправилният избор на предшественик води до намаляване на добива от 5 до 13 %. 

При заплевеляване на площите с многогодишни коренищни и кореновоиздън-

кови плевели и невъзможност да се извърши основна оран се провежда подметка на 

стърнището на дълбочина 10-12 сm, с което се запазва влагата и се създават усло-

вия за качествено провеждане на останалите мероприятия. След зимни житни кул-

тури на типичните черноземи, слабо излужените, карбонатните и алувиално-

ливадните почви чисти от плевели, основната обработка се провежда на дълбочина 

18-20 сm. На почвите с по-тежък механичен състав – силно излужени черноземи, 

чернозем смолници, тъмносиви и канелено-горски почви, дълбочината на оранта е 

23-25 сm. Периодично на 4-5 години основната обработка се продълбочава за леки-

те почвени типове на 23-25 сm, а на тежките – на 28-30 сm. След предшественици 

царевица и люцерна се нарязват растителните остатъци и обработката на почвата 

се провежда на съответните дълбочини за почвения тип. Най-подходящият начин за 

извършване на основната оран е фигурният – без разори и гребени. 

Задължително е поддържането на полетата през вегетацията чисти от плевели 

и запазване на почвената влага. Пролетните обработки трябва да бъдат съобразени 

със степента и характера на заплевеляване с ранни пролетни ефемери, с влагата и 

да бъдат сведени до минимум с оглед запазване структурата на почвата. На площи, 

чисти от плевели, непосредствено преди сеитбата се провежда култивиране с бра-

нуване на дълбочина 10-12 сm. Дисковане се извършва само на силно уплътнени 

почви и при наличие на буци. Предсеитбено валиране се провежда на сухи и много 

рохкави площи, за да се осигури качествена сеитба. 

Естественото плодородие на почвите у нас не е достатъчно да осигури прояв-

лението на генетическия потенциал на хибридите. Оптимален режим на хранене се 

създава чрез използването на минерални и органични торове. Торенето с азот (N), 

фосфор (P) и калий (K) се извършва в зависимост от типа на хибрида, планувания 

добив, гъстотата на посева, запасеността на почвата с макро и микроелементи, 

предшественика, условията на отглеждане (с напояване и без напояване). 

На тази основа са определени количествата на основните хранителни елемен-

ти – азот, фосфор и калий за образуване на 100 kg зърно и съответното количество 

листно-стъблена маса Фосфорните и калиевите торове се внасят с основната обра-

ботка на почвата ако това е пропуснато, те могат да се използват с една от пред-

зимните обработки на дълбоката оран – култивиране, дисковане, плитко преораване. 

На почва с тежък механичен състав и дълбоко ниво на подпочвените води вна-

сянето на азотните торове може да се извърши през есента при температура на 

почвата 8-10 °С и да продължи до пролетта с една от предсеитбените обработки. 

Изключение се допуска на почви с лек механичен състав, слаба водозадържаща 

способност, плитки подпочвени води, като торовата норма се внася двукратно - 

предсеитбено и не по-късно от 5-6 лист на царевицата. 

Оборският тор се внася с основната обработка на почвата - 2-2,5 t/da при усло-

вия без напояване и 3-3,5 t - при напояване, като през първата година се проявява 

30 % от ефекта му, през втората - 40 %, през третата - 25 %, и през четвъртата - 5 %. 
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През последните години съществено влияние за увеличаване на добивите от 

царевицата имат микроелементите цинк и молибден. Цинковият недостиг се проявя-

ва на почви с неутрална и алкална реакция, с почвено съдържание на карбонати и 

подвижен фосфор. Той се отстранява чрез листно пръскане с 0,25 % разтвор на цин-

ков сулфат, във фаза 3-5 лист на растенията, като се използват 30 l/da. Изпръсква-

нето трябва да стане в хладните часове на деня. 

Молибденовият недостиг се появява на почва с кисела реакция и повишено из-

ползване на азотни торове. Царевицата реагира много добре на този елемент неза-

висимо от почвените условия. Задължителен елемент в технологията на отглеждане 

на културата е третирането на семената с 8-10 % разтвор на натриев молибдат, като 

се използват 3 l/100 kg. 

Сеитбата на царевицата започва при трайно затопляне на почвата на дълбочи-

на 10 сm и 10-12 °С. За Северна България оптималният срок за провеждане на това 

мероприятие е от 1 до 30 април. Сеитбата се извършва на дълбочина 6-8 сm. Опти-

малната гъстота на посева се определя от групата на хибридите по вегетация, усло-

вията на отглеждане – без напояване и с напояване, торенето, сумата на валежите, 

почвеното плодородие и нивото на торене. 

Царевицата се прибира напълно механизирано и се извършва по три начина - 

на кочани, на зърно и целорастенийно. 

На кочани царевицата се прибира до края на пълна зрелост при влажност до 25 

%. На зърно царевицата се прибира със зърнокомбайни, снабдени с адаптери в 

пълна зрелост при влажност 12-18 %. Напоследък се осъществява прибирането на 

зърно при висока влажност - 30-35 %. 
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Abstract: The role of sunflowers in Bulgarian agriculture is very important. Because it is trench cul-

ture, sowing helps the proper rotation of crops. Therefore, it is drought resistant crop and can be grown on 

large areas. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Ролята на слънчогледа в българското земеделие е много важна. Поради това, 

че той е окопна култура, засяването му спомага за правилен сеитбооборот на земе-

делските култури. Поради това, че е сухоустойчива култура, слънчогледът може и се 

отглежда на големи площи. Към настоящия момент в България се засяват средно 5-

6 млн. дка слънчоглед и поради това слънчогледът се явява втората по важност и 

значение земеделска култура след пшеницата. Стопанското му значение се подсил-

ва и от факта, че международната търговия със слънчогледови семена е една от 

най-успешните. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

У нас слънчогледът се отглежда обикновено след пшеница и ечемик, които се 

смятат за добри негови предшественици. Още по-добри са едногодишните бобови 

култури. Не трябва да се засява след калиеволюбиви култури - картофи, цвекло и 

др., както и след култури, които се нападат от синя китка - тютюн, коноп и др. След 

себе си не трябва да се засява 5-6 години. 

Изисквания на слънчогледа към:  

� Топлината. Биологичният минимум на културата е 5 °С, но оптимални усло-

вия за поникване се получават при температури 10-12 °С. Младите растения понасят 

краткотрайни застудявания до -5 °С. Оптималната температура за развитие на кул-

турата през критичните ѝ фази е 20-25 °С, температури на 30 °С я угнетяват, а кога-

то са над 40°С прашецът не покълва и цветовете не се оплождат. Общата ефектив-

на температура за узряване на семената при нашите условия е 25 °С. 

� Светлината. Слънчогледът е растение на късия ден и е взискателен към 

интензивността на слънчевата радиация. Листата му и съцветието му проявяват ха-

рактерния за културата положителен хелиотропизъм – т.е. следват сутрин до вечер 

движението на слънцето, но само във фаза бутонизация. Засенчването води до об-

разуване на по-малки листа, дребни пити и закъсняване с узряването. 

� Влагата. Тази култура е сравнително сухоустойчива, тъй като задоволява 

нуждите си от влага от по-дебел почвен слой. Въпреки това, напояването през су-

шави години е мероприятие с висок ефект. Критичен период по отношение на влага-

та е периода от бутонизация до цъфтеж. Слънчогледът не понася дори краткотрайни 

заливания на почвата. 

� Почвата. Може да се отглежда при разнообразни почвени условия, но не по-

нася плитките почви, както и варовитите, вкислените и засолените почви. Най-добре 

се развива на почви с мощен хумусен хоризонт и рН 6-7. 

При избора на поле следва да се съблюдават изискванията на културата към 

предшественика и необходимостта от спазване на фитосанитарни мерки. 

Тъй като слънчогледът се напада от редица болести, които се разпространяват 

чрез растителните остатъци и почвата (склеротиния, фома, фомопсис, алтернария), 

а също така и от паразитния плевел синя китка, той не бива да се засява на същото 

поле най-малко 5 години. Поради това, че гостоприемници на част от тези болести 

са бобовите култури и рапицата, тези култури са неподходящи предшественици на 
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слънчогледа. Неподходящи предшественици са и културите, които подобно на слън-

чогледа изсушават почвата, като захарно цвекло, сорго и някои други. 

Отлични предшественици на слънчогледа са зърнено-житните култури, които се 

отглеждат на слята повърхност, а средно подходящи са царевицата за силаж и за 

зърно (но не късни хибриди) и др. 

Слънчогледът най-често се отглежда след зърнено-житни със слята повърх-

ност. 

Основна обработка на почвата – предпочита се оранта, но отлични резултати 

се получават и при прилагане на плоскорезна безобръщателна обработка. Подхо-

дящата дълбочина е 22-25 сm, а оптимален срок на извършването ѝ е август – сеп-

тември. При лятна дълбока оран се препоръчва едно дискуване през ноември за по-

чистването ѝ от самосевки и плевели и за подравняване на полето от разори и гре-

бени. 

Предсеитбени обработки – най-често това са 1-3 култивирания с брануване, ко-

ито следва да се съчетаят по време с внасянето на торове и хербициди. 

Вегетационни обработки – прилагат се когато се цели намаляване или изключ-

ване на употребата на хербициди. За целта се използват 1-2 култивирания с комби-

ниране на едностранни и двустранни култиваторни лапи. Когато отглеждането на 

слънчогледа става при поливни условия се прилага и набраздяване на междуредие-

то. 

Реакцията на слънчогледа към минерално торене е значително по-добра, от-

колкото към торене с оборски тор. 

При оптимално торене на културите в сеитбообращението, слънчогледът реа-

гира слабо на азотно торене и задоволява до голяма степен своите нужди от акуму-

лацията на азот в по-дълбоките почвени слоеве. 

При по-бедни почви се налага внасяне на 6-8 кg/da N, като предсеитбено торе-

не. В останалите случаи следва да се предпочита внасянето на азот да става преди 

основната оран или предшественикът да бъде оптимално торен с този макроеле-

мент. 

Най-разпространен е разпръснатият начин на повърхностно торене, след което 

торът се инкорпорира в почвата с последващата го обработка. При използване на 

комбинирани сеялки внасянето на азота става заедно със сеитбата, дълбочинно. 

Реакцията на слънчогледа към торене с фосфор е много добра и се проявява в 

увеличаване на добива и подобряване на качеството му. Внасянето на фосфора 

става преди основната оран, а оптималната норма е 8-12 кg/da Р
2
О

5
. Най-

разпространеният начин е повърхностно разпръскване на тора с торосеялка. 

Високопродуктивните посеви от слънчоглед реагират положително на широка 

гама листни торове, които следва да се внасят през периода бутонизация – цъфтеж.  

За сеитба се препоръчва използването на качествен посевен материал от хе-

терозисни хибриди. Оптималният срок за сеитба на слънчоглед в Южна България е 

25 март – 10 април, а в Северна България е 5-20 април. Културата е сравнително 

толерантна към известно закъсняване със срока на сеитба. 

Слънчогледът се засява на редове, с междуредово разстояние 70 сm. Опти-

малната гъстота на посева е 5500 раст./dа за масления слънчоглед и 3500-4000 

раст./dа за слънчогледа за семки. При използване на вегетационни окопавания в 

междуредието се препоръчва завишаване на посевната норма до 15%. Дълбочината 

на сеитба е 7 сm и може да бъде завишена при по-късен срок на сеитба или про-

дължително засушаване през пролетта. 

Спазването на сеитбооборота и правилната обработка на почвата е основен 

фактор за контрол върху заплевеляването. 

Химическата борба с плевелите се води с хербициди. Оптималната схема за 

водене на такава борба при засушливите условия на България е предсеитбено тре-
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тиране на полето и инкорпориране на противожитен хербицид и третиране след се-

итбата преди поникването с противошироколистен хербицид. 

В редица случаи се прилага само механична борба с плевелите (чрез обработ-

ка на почвата). Тя трябва да започне 2-3 дни след сеитбата, преди поникването, ко-

гато да се извърши едно брануване на посева с лека плевелна брана. През вегета-

цията се извършват 1-2 обработки на междуредията с култиватори. 

Специфичен плевел е паразитът синя китка. Успешна борба може да се води 

чрез засяване на устойчиви сортове и хибриди. 

Основният начин за борба с най-опасните болести е агротехническият – спаз-

ване на правилен сеитбооборот. Борбата с маната се води или чрез създаване на 

устойчиви сортове и хибриди или чрез третиране на семената с фунгицид. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Слънчогледът се напада от множество вредители, но от най-голяма важност са 

хоботниците, появяващи се към поникване на културата. Борбата с тях се извежда 

чрез третиране на семената с инсектицид или площно третиране на посева. Борбата 

със слънчогледовия молец се решава със сеитба единствено на генотипове с пан-

церен слой на шлюпката. Появата на многоядни неприятели преполага незабавно 

третиране на посева с летателна техника с подходящ инсектицид. 
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