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РАЗДЕЛ I ПРОИЗВОДСТВЕНА  ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

  

Цел. Запознаване с производствените дейности в земеделието, с 

основите и развитието на енергетиката там, класификацията на 

използваните трактори, техните основни възли, особености и 

характеристики.  

1. Производствен цикъл. 

Понятието стопанска година обозначава периода от началото на 

подготовката за отглеждане на дадена култура до прибирането на 

реколтата и почистването на полето от растителните остатъци. Всички 

дейности/работи в този период се обозначават като производствен цикъл. 

Производственият цикъл в растениевъдството включва няколко 

технологични процеса. Това са торене (основно и предсеитбено), 

почвообработка (основна и предсеитбена), сеитба, грижи по време на 

вегетацията (подхранване, окопаване, пръскане, поливане) и прибиране на 

продукцията (основна и допълнителна). Всяка дейност/работа в 

технологичния процес се нарича операция. Операциите се класифицират 

като технологични, транспортни и спомагателни. Технологични са оран, 

сеитба, брануване, окопаване и т.н. Транспортните операции са онези, при 

които се транспортира определено количество материал от точка А до 

точка Б. Спомагателни операции са всички, които не се включват към 

предходните като товарене, разтоварване, зареждане, смесване, претегляне 

и други. Тази структура може да се представи с блок-схемата от фиг. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Блок-схема на структурата „цикъл-процес-операция“ 

2. Класификация на използваните трактори: 

Ускореното развитие на механизирането на процесите в земеделието 

започва от началото на XX век. Енергията за извършването на отделните 

операции се доставя от двигателни машини. В началото са използвани 

ТЕМА 1.1. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ И ЕНЕРГЕТИЧНИ 

СРЕДСТВА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
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парни машини (локомобили), работещи стационарно (фиг. 2).  

 
 

Фиг. 2. Локомобил, задвижващ работна машина 

 

По-късно навлизат самоходни енергетични средства с двигател с 

вътрешно горене, наречени трактори. Земеделският трактор (фиг. 3) 

притежава двигател 3, съединител 10, трансмисия 6, 7, 8 и 9, ходова 

система 1, 2 и 5, навесно устройство 4 за присъединяване на работна 

машина и органи за управление.  

 

 

 
 

Фиг. 3. Устройство на енергетично средство (трактор) 

1, 2 и 5 – елементи на ходовата система; 3 – двигател; 4 – навесно 

устройство; 6, 7, 8 и 9 – елементи от трансмисията; 10 – съединител  

 

 

 

Съвременните земеделски трактори разполагат задължително поне с 
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едно навесно устройство (фиг. 4), по което се различават от останалите 

трактори. Навесното устройство представлява шарнирен четиризвеник, 

чрез който става присъединяването на земеделската работна машина към 

трактора. Навесното устройство може да се монтира зад задния, пред 

предния мост на трактора и/или странично.  

 

 
 

Фиг. 4. Навесно устройство 

1 – ляво надлъжно звено; 2 – дясно надлъжно звено; 

3 – дясно вертикално регулируемо звено; 

4 – централно звено; 5 – ляво вертикално звено 

 

Възможните начини за присъединяване (агрегатиране) на работните 

машини към трактора са представени на фиг. 5. Работните машини с 

активни работни органи получават задвижвне за последните по механичен 

път чрез:            

-  изходящ от трансмисията вал за отвеждане на мощност (ВОМ); 

-  по хидравличен път от хидравличната система на трактора; 

-  чрез сгъстен въздух от пневматичната система на трактора; 

-  по електрически път от електрическата система на трактора. 

 

 
 

Фиг. 5. Присъединяване на работни машини към трактора 

 

 

1 

2 

3 
4 

5 

точки за присъединяване 

на работната машина 
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Тракторите се разделят по основни характеристики на три групи:  

A. Според предназначението си 

- трактори с общо предназначение – в агрегат с работни 

машини изпъляват тежки, енргоемки операции (основно по 

почвообработка) или транспортни операции с едно или повече ремаркета; 

- трактори с универсално предназначение (универсални 

трактори) – изпълняват всякакви операции плюс такива в окопни 

култури за сметка на възможността да реализират различна по ширина 

колея (възможност за разместване на левите и десните колела спрямо 

надлъжната ос на трактора); 

- трактори със специално предназначение – изпълняващи 

операции при конкретна култура или в специални условия, например 

трактори за памукови плантации, трактори за тютюн (портални трактори), 

трактори за лозя, трактори за наклонени терени и др. 

 

Б. Според теглителния клас  

Информацията за теглителния клас е полезна в практиката за 

ориентиране кой трактор с коя машина е подходящо да се агрегатира. 

Теглителният клас на трактора се определя като възможността му да 

реализира определено усилие при преодоляване на съпротивлението на 

плуг при оран на дълбочина 19...21 cm, движение по стърнище на първа 

предавка, определена влажност, налягане в гумите и т.н. Това позволява 

тракторите да се разделят в теглителни класове, които се отбелязват с 

число, показващо номиналното теглително усилие в тонсили (стара мярка 

за сила, 1 тонсила = 10 kN), без да се изписва размерността, например 

теглителен клас 0,2; 0,4; 0,6 1,4 и т.н.  

- В теглителен клас 0,2 попадат мотоблокове с мощност 3...4 kW 

на бензинов едноцилиндров двигател. Имат съединител, трансмисия, 

органи за управление, един мост с две задвижващи колела, възможност за 

присъединяване на работни машини с пасивни (плуг, култиватор, брана и 

др.) или активни работни органи (почвообработваща фреза, пръскачка и 

др.). 

- В теглителен клас 0,4 са също мотоблокове, с двигател с 

мощност 5...8 kW, едно- или двуцилиндров, обикновено дизелов.  

- В клас 0,6 са трактори, на които трактористът може да се вози, 

три- или четириколесни, мощност –  10...20 kW. Характерен представител 

в този клас е тракторът със специално предназначение за работа в закрити 

помещения, обикновено с бензинов двигател с катализатор на 

отработените газове, всевъзможни системи за присъединяване на 

всякакави работни машини (например за работа в оранжерии). 

- В теглителен клас 0,9 попадат трактори с мощност на двигателя 

20...30 и повече kW и конфигурация „тракторно шаси”, при което 

двигателят, съединителят, трансмисията, органите за управление са над 

задния задвижващ мост, а между него и предния мост е разположена 
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тръбна рама. При тази конфигурация присъединяването на работни 

машини може да се извършва както зад и пред трактора, така и върху или 

под рамата (фиг. 6). 

-. В теглителен клас 1,4 попадат най-масовите трактори – 

универсалните, с мощност 45...65kW.  Обикновено това са четириколесни 

трактори с един задвижващ мост.  

- В теглителен клас 2,0 са трактори с мощност до 90kW, както 

универсални, така и трактори със специално предназначение като 

лозарските с колесна или верижна ходова система.  

- От теглителен клас 3,0 и нагоре са трактори с общо 

предназначение и мощност на двигателя при верижна ходова система над 

40kW и при колесна ходова система над 90 kW.   

 

 
 

Фиг. 6. Присъединяване на работни машини към тракторно шаси 

 

 

В. Според ходовата система 

- трактори с колесна ходова система (фиг. 7); 

- трактори с верижна ходова система (метални вериги или 

еластични транспортни ленти) (фиг. 8); 

- трактори със смесена ходова система (управляеми колела и 

задвижващи вериги). 
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         Фиг. 7. Трактор с колесна                        Фиг. 8. Трактор с верижна  

                       ходова система                                          ходова система 

 

 

Колесната ходова система се характеризира с общ брой колела и 

брой задвижващи колела. Тази характеристика се нарича колесна 

формула. Обозначава се по следния начин: 

А x Б,  

където А е общият брой колела; 

             Б – броят на задвижващите колела. 

Земеделските колесни трактори имат следните колесни формули: 

- 2x2 (фиг. 9); 

- 3x2 (фиг. 10); 

- 4x2 (фиг. 11); 

- 4x4 (фиг. 12). 

 

 

 
Фиг. 9. Трактор с колесна формула 2x2 
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Фиг. 10. Трактори и самоходни машини с колесна формула 3x2 

 

                   
 

         Фиг. 11. Трактор с колесна                    Фиг. 12. Трактор с колесна  

                      формула 4x2                                            формула 4x4 

 

 

 

 
1. Защо тракторът е двигателна машина? 

2. Какви са предимствата на конфигурацията „тракторно шаси”? 

3. Какво е предназначението на вала за отвеждане на мощност (ВОМ)? 

4. По какви външни признаци ще разпознаете трактор с колесна 

формула 4x2 от трактор с колесна формула 4x4? 

5. Защо е полезно да се познава теглителният клас на конкретен 

трактор? 
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Цел. Целта на темата е запознаване с възможностите за 

присъединяване на различни работни машини към тракторите, начините на 

свързване и видовете агрегати, както и с представянето на агрегатите с 

техните кинематични схеми.  

1. Що е селскостопански агрегат: 

Една от най-отговорните задачи пред аграрните специалисти в 

практиката е постигането на максимална производителност и 

икономичност при работа на земеделските агрегати, при спазване на 

изискваното качество на изпълнение на технологичния процес. Това може 

да стане при определено съотношение на параметрите на енергетичната и 

работната части на системата “трактор - работна машина”, която се нарича 

агрегат. При постигане на такова съотношение говорим за “оптимален 

състав на агрегата”. 

На агрегатиране 2  подлежат всички земеделски машини освен 

самоходните. За съставяне на различните земеделски агрегати е 

необходимо работните земеделски машини да се присъединят към 

съответни силови машини (трактори, самоходни шасита). Според начина 

на агрегатиране с тези силови машини земеделските машини се разделят 

на прикачни, навесни и полунавесни. 

2. Прикачни машини. Те имат своя собствена ходова част, която 

носи машината както в транспортно, така и в работно положение. Тези 

машини се свързват с трактора в една точка (фиг. 1) чрез теглич. 
 

 

                                           
1 С цел коректност по-нататък „селскостопански агрегати“ ще се обозначават като „земеделски агрегати“. 
2 Агрегатиране – свързване на работната машина с енергетичното (силовото) средство. 

ТЕМА 1.2. СЕЛСКОСТОПАНСКИ АГРЕГАТИ1 
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Фиг. 1. Прикачна машина, свързана към трактора 

чрез теглич в една точка 

 

 

Свързването представлява до известна степен универсален сферичен 

шарнир. Спрямо него земеделската машина може да се завърта във всички 

посоки в определени граници. Положението на този шарнир по височина 

остава постоянно през време на работа и транспорт. 

3. Навесни машини. Закрепват се към трактора чрез навесни 

системи. Характерно за тях е това, че в транспортно положение машината 

се носи от трактора (фиг. 2). В работно положение машината може да се 

носи от трактора или част от масата ѝ да се носи от един или два опорни 

органа (колела или плъзгачи).  

Навесната система на трактора налага известни ограничения върху 

навесната машина. В резултат на това в зависимост от типа на навесната 

система всички колебания на трактора в хоризонталната, вертикално – 

надлъжната и напречната равнина се предават изцяло или частично на 

навесната машина. 

 

 

 
 

Фиг. 2. Навесна машина, присъединена към трактора в три точки 
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4. Полунавесни машини. Присъединяват се към трактора с 

шарнирни връзки, които им позволяват свободно да се завъртат спрямо 

трактора само в хоризонталната и вертикално-надлъжната равнина. 

Класически пример за такава машина е полунавесния плуг (фиг. 3). Поради 

голямата надлъжна база част от масата се носи от опорни колела. През 

време на работа и транспорт една част от масата на машината се носи от 

собствени ходови колела, а останалата  - от трактора чрез навесната 

система, като се променя положението по височина в зависимост от 

работното или транспортното положение на машината. 

 

 
 

Фиг. 3. Полунавесен плуг 

 

Прикачните и полунавесните машини се присъединяват обикновено 

отзад на трактора, докато окачването на навесните машини е различно в 

зависимост от предназначението и условията на работата им. 

5. Навесване на машините към трактора. Бързо навлизане на 

навесните земеделски машини започва след изобретяването на 

триточковата навесна система (вж. фиг. 5). Тази система дава 

възможност за бързо и просто навесване. Навесните земеделски машини 

имат редица предимства пред прикачните, но не всички машини могат да 

се изработват в навесен вариант. Това се ограничава от голямата им маса и 

голямата им работна широчина. 

Начини за навесване към трактора. Разположението на навесната 

машина спрямо трактора се определя основно от работния процес, който тя 

изпълнява, т.е. от технологичното предназначение на машината. Освен 

това се вземат предвид както физичните свойства на обработваната среда 

(почва, земеделска култура, тор и др.), така и конструктивните особености 

на трактора и земеделската машина. От съществено значение при избора 
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на начина на навесване са и теренните условия, при които е предвидено да 

работи машината. 

Най-типичните схеми на навесване на земеделските машини са 

показани на фиг. 4. 

 

 
Фиг. 4. Начини на навесване на земеделските машини към трактора 

 

Заднотото навесване (фиг. 4, а) е най-разпространеният начин на 

навесване. Той е изгоден и поради това, че масата на навесената отзад 

машина донатоварва допълнително задните двигателни колела на трактора. 

Задното навесване е типично за почвообработващите и сеещите машини и 

за някои торосеещи и растителнозащитни машини. 

Предното навесване (фиг. 4, б) е типично при агрегатиране на 

машините със самоходно шаси и при изискване работния процес да е под 

постоянно наблюдение на тракториста. 

Фронтално навесване (фиг. 4, в) изисква челно разполагане на 

машината пред трактора. Този начин на навесване се използва при 

прибиращите машини. 

Страничното навесване (фиг. 4, г) има две разновидности: когато 

машината е разположена между предните и задните колела на трактора 

(положение 1) и когато машината е след задните колела (положение 2). 

Страничното навесване по принцип се прилага при машини с малко 

теглително съпротивление (например косачка), за да може тракторът да 

запази устойчив праволинеен ход. 

Комбинираното навесване (фиг. 4, д, е, ж) се прилага при машините 

със сравнително ниско теглително съпротивление. Това дава възможност 

да се увеличи работната широчина на агрегата или при запазена работна 

широчина да се извършват едновременно няколко операции. Схемата на 

комбинирано навесване на еднотипни машини, показана на фиг. 4, д, се 

прилага основно при прибиращите машини, а на фиг. 4, е – предимно при 
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почвообработващите. При ешалонираното навесване (фиг. 4, ж) няколко 

разнотипни земеделски машини се нареждат по технологичен ред 

последователно и съставят т. нар. комбинирани агрегати.  

Тъй като най-широко разпространение са получили машините със 

задно навесване, всички разгледани по-долу въпроси се отнасят за задното 

навесване, и то предимно за почвообработващите машини. 

6. Кинематични схеми на навесните системи и основни 

кинематични характеристики. Най-разпространената навесна система на 

тракторите е триточковата (фиг. 5). При нея навесната машина се 

съединява с трактора в три точки: A , A   и D . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5. Триточкова навесна система 

 

При двуточковата навесна система долните шарнири  A  и A   са 

събрани в един - A   (фиг. 6). Това дава възможност навесната машина 

свободно да се завърта в хоризонталната равнина около вертикалната ос, 

минаваща през шарнирите A   и D .  

При едноточковата навесна система трите шарнира  A  , A   и D  са 

събрани в един. Този случай се представя със свързване на прикачна 

машина чрез теглич в една точка към напречна греда на навесната система. 

Това позволява навесната машина свободно да се завърта в 

хоризонталната, вертикално-надлъжната и напречната равнина. 

В зависимост от силовото въздействие на навесната машина върху 

трактора навесните механизми биват: 

- без силова връзка с хидросистемата на трактора; 

- с временна силова връзка; 

- с постоянна силова връзка. 

A  

A   

D  

B  

B   

C  

K  

M  

N  

присъедините

лен 

триъгълник 

(навеска)  
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В механизмите без силова връзка разпределителят на хидросистемата 

се поставя в “плаващо” положение, при което навесната машина може да 

изменя положението си спрямо трактора във вертикално-надлъжната 

равнина. Работната дълбочина се поддържа с помощта на опорно колело. 

При тази система е характерно претоварване на опорното колело на 

навесната машина, в резултат на което се увеличава теглителното 

съпротивление на машината. 

В механизмите с временна силова връзка в силовия цилиндър на 

хидросистемата се поддържа постоянно повишено налягане на маслото с 

помощта на специално дроселиращо устройство. По такъв начин се 

разтоварва опорното колело на навесната машина, а се донатоварват 

задните ходови колела на трактора, което води до увеличаване на 

теглителните възможности на трактора и намаляване на теглителното 

съпротивление на машината. Такова устройство се нарича донатоварващо 

устройство на задните колела на трактора.  

Известно преразпределение на реакциите на почвата върху ходовите 

колела на трактора и опорното колело на машината се постига и чрез 

изменение геометрията на механизма на навесването, по-конкретно чрез 

изменение на положението на шарнира D  (фиг. 6) по височина. Такова 

устройство се нарича механично донатоварващо устройство. 

 

 

 
 

Фиг. 6. Разлика между триточкова и двуточкова навесна система 

 

 

При механизмите с постоянна силова връзка навесната машина 

(предимно при плуговете) няма опорно колело, като тя се носи изцяло от 

A  

A   

A   
D  

C  

B  

B   

C  

A  

B  

N  

K  
M  

  E  

F  

G  
D  



16 

 

трактора. При тези механизми дълбочината на работа обикновено се 

регулира автоматично. 

В кинематично отношение триточковата навесна система 

представлява пространствен шарнирен многозвенник, който се състои от 

няколко равнинни шарнирни четиризвенници (фиг. 6). 

a) Механизъм на навесването във вертикално-надлъжната равнина - 

. 

б)  Механизъм на навесването в хоризонталната равнина - . 

в)  Механизъм на повдигането и спускането -  . 

г)   Механизъм на силовия цилиндър - . 

Присъединителният триъгълник  се нарича навеска на 

навесната машина и принадлежи на навесната машина. Звеното  се 

нарича ос на навесването или основа на присъединителния триъгълник, а 

звеното  - височина на присъединителния триъгълник. 

Механизмът на навесването във вертикално-надлъжната равнина 

може да приема най-различна геометрична форма в зависимост от 

разположението на неподвижния шарнир  и дължината на звеното . 

Във всички съвременни трактори за шарнира  са определени няколко 

положения върху рамата на трактора, чрез което може да се променя 

разстоянието между него и неподвижния шарнир . Звеното  е 

височината на навеската, която за различните машини също е различна. 

Това дава възможност моментният център на въртене   на машината 

(точката на пресичане на продълженията на горното  и долните  

звена на навесната система) да променя мястото си в равнината. Мястото 

на моментния център на въртене на навесната машина определя както 

условията на задълбаване на работните органи и тяхната устойчива работа, 

така и разпределението на реакцията на почвата върху ходовите колела на 

трактора. 

В зависимост от разположението на моментния център са възможни 

три принципно различни кинематични схеми на механизма на навесване 

във вертикално-надлъжната равнина (фиг. 7). 

 Моментният център на въртене се намира пред нея (фиг. 7, а). 

При тази схема машината се издига с едновременно завъртане около 

моментния център . При това най – отдалечените от центъра  работни 

органи се издигат най – високо. При спускането на машината в работно 

положение до повърхността на полето най – напред се докосват предните 

работни органи, които се задълбават с положителен заден ъгъл . При 

достигане на определената дълбочина  работните органи се хоризонтират 

и задният ъгъл става равен или близък до нула. Тази кинематична схема 

създава условия и за саморегулиране на машината по отношение на 

дълбочината на работа. Ако дълбочината по някаква причина нарастне (

), то появилият се отрицателен заден ъгъл  връща машината в 

първоначално установеното ѝ положение. 

ABCD

ABBA 

KMNA

EFGK

CBB 

BB 

BC

D BC

D

A BC



CD AB
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aa   
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 Моментният център на въртене се намира зад навесната 

машина (фиг. 7, б). Този вариант не е пригоден за почвообработващите 

машини, тъй като работните им органи трябва да се задълбават с 

отрицателен заден ъгъл, което по принцип е невъзможно. 

 Моментният център на въртене на машината се намира в 

безкрайността (фиг. 7, в). Този механизъм представлява шарнирен 

паралелограмен механизъм (успоредник). В случая работните органи 

копират релефа на полето, преместват се по височина, но винаги остават 

успоредни на себе си. Механизмите от този тип се използват в секциите на 

култиваторите за междуредова обработка на почвата, на садачните машини 

и сеялките за точна сеитба. 

 

 
Фиг. 7. Кинематични схеми на механизма на навесване 

във вертикално-надлъжната равнина 

 

Механизмът на навесването в хоризонталната равнина също е 

шарнирен четиризвенник. Кинематичната схема на този механизъм се 

  

   

A

 B  

C  

D  

  

  

  

   

  

a  

a  

a  
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D  

B  

C  

a  

A

 

D  
C  

B  

а) 

б) 

в) 



18 

 

подбира така, че моментният център на въртене на машината да се 

разполага пред самата машина приблизително на същото място, 

определено във вертикално – надлъжната равнина. Навесните механизми 

трябва да осигуряват задълбаване на работните органи на машината при 

изминаване на определен път, който от агротехнически съображения 

трябва да бъде възможно най-малък. Ето защо пътят на задълбаване е 

важна характеристика, която зависи от типа на навесната машина, от 

масата ѝ, от свойствата и състоянието на почвата и от наличието на заден 

ъгъл при задълбаването на работните органи. Задълбаването на работните 

органи в почвата трябва да става само под действието на масата на 

машината. Ето защо е необходимо механизмът за навесването да осигурява 

през цялото време на задълбаването достатъчен заден ъгъл. 

Основната класификация на земеделските агрегати с кинематични 

схеми на същите е визуализирана на фиг. 8. 
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Фиг. 8. Основни групи агрегати според техни характерни признаци 

Земеделските агрегати се разделят на множество групи според 

различни техни характерни признаци, както следва: 

 по вида на източника на енергия – ДВГ, електродвигатели, водни 

двигатели, вятърни двигатели, хидро- и пневмодвигатели; 

 според броя на едновременно изпълняваните операции – 

еднородни и разнородни (комплексни); 

 по броя на работните машини в агрегата – едномашинни и 

многомашинни; 

 по начина на присъединяване на работните машини – навесни, 

полунавесни, прикачни; 

 по начина на задвижване на работните органи – с пасивни работни 

органи (чрез теглене от трактора), с активни работни органи, 

които се задвижват чрез ходово колело, чрез хидро-, пневмо- или 

електродвигател или от ВОМ; 

 според разположението на машините спрямо надлъжната ос – 

симетрични и асиметрични; 

 по начина на предаване и използване на енергията – по механичен 

път, по хидравличен път, по електрически път, по пневматичен 

път. 

 

 

 

 

1. Какво разбирате под „оптимален състав на агрегата”? 

2. Какви видове работни машини познавате според начина им на 

свързване (присъединяване) към енергетичното средство? 

3. Каква е разликата между двуточкова и триточкова схема на навесна 

система? 

4. Дайте примери за комплексен агрегат. 
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Цел: Запознаване с основните характеристики на енергетичните 

средства и работните машини от гледна точка на тяхното използване в 

земеделието. 

 

1. Експлоатационни свойства на тракторите.  

Свойствата на тракторните двигатели най-често се определят от техните 

регулаторни (скоростни) характеристики и характеристиките с 

натоварване, а на тракторите - от теглителните характеристики. 

Обикновено се използват осреднени стойности, получавани чрез 

натоварващи устройства (спирачки, барабанни уредби, буксиране на 

колички с баласт, трактори и др.). Отделните стойности на натоварването 

се задават през определени интервали.  

В действителност, в условията на експлоатация на тракторите при 

работата им в съчетание с различни работни машини, получаваните 

показатели значително се различават от средните им стойности. Ето защо 

за получаване на по-точни резултати, в реални производствени условия се 

използва понятието експлоатационни характеристики. Тези 

характеристики се установяват с отчитане на вероятностния характер на 

действителното натоварване. 

 Регулаторните характеристики, построени във функция от даден 

експлоатационен показател се отнасят към експлоатационните 

характеристики. Така регулаторната характеристика, построена във 

функция от честотата на въртене на коляновия вал n  на тракторния 

двигател (наричат я още скоростна характеристика) представлява графично 

изображение на изменението на ефективната мощност Pe , въртящия 

момент M B , часовия Gh  и специфичния ефективен g e  разход на гориво 

(фиг. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 1.3. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА НА ТРАКТОРИТЕ И 

СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ МАШИНИ. ОБЩОТЕХНИЧЕСКИ 

СВОЙСТВА 
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Фиг. 1. Типова скоростна (стендова) 

характеристика на тракторен двигател 

 Тази характеристика е особено полезна за извършване пресмятания и 

анализ на работата на тракторния двигател на различни скоростни режими. 

В участъка между точките 1 и 2 (наричан регулаторен клон на 

характеристиката) стойностите на ефективната мощност Pe  и на въртящия 

момент M B  се изменят от нула (при честота на въртене  на празен ход на 

двигателя n0 - т.1) до максималната стойност на ефективната мощност Pe

max  

и номиналната на въртящия момент M B

H  в т. 2, когато честотата на въртене 

е равна на номиналната за този модел двигател - nH . При тази честота на 

въртене часовият разход на гориво придобива максималната си стойност 

Gh

max . 

 В диапазона на изменение (намаляване) на честотата на въртене на 

коляновия вал от т. 2 до т. 3, наричан безрегулаторен клон (зона на 

претоварване), стойностите на Pe  и на Gh  намаляват, M B  достига 

максималната си стойност M B

max , а специфичният разход на гориво достига 

своя минимум ge

min , вляво от т. 2  (но много близко до нея). 

 За получаване на реална представа за изменение на показателите в 

експлоатационни условия се използва регулаторна характеристика, 

построена във функция на въртящия момент M B  (фиг. 2). За разлика от 

скоростната характеристика (фиг. 1), изменението на аргумента (в случая 

M B ) става отляво надясно и показателите, чието графично изменение е 

показано на фиг. 2, променят рязко стойностите си по вертикалата през т. 

II, която съответства на номиналния въртящ момент на двигателя M B

H . В 

тази точка ефективната мощност, часовият разход на гориво и честотата на 

въртене придобиват номиналните си стойности, съответно Pe

max , Gh

max  и nH . 



22 

 

 

Фиг. 2. Регулаторна характеристика на 

тракторен двигател във функция 

от въртящия момент 

 

 Показаната на фиг. 2 регулаторна характеристика позволява да се 

отчитат количествените значения на посочените показатели и да се 

анализира тяхното изменение в двете части на характеристиката: от т. I до 

т. II (т.е. наляво от т. II) - регулаторния клон, в който при натоварване (в 

случая въртящ момент) под 50 %, се говори, че двигателят работи с 

недонатоварване, от т. II до т. III (надясно от т. II) - зоната на претоварване, 

в която всережимният регулатор не е в състояние да поддържа повече 

стойностите на показателите в оптимални граници (включва се 

коректорът). 

 Изменението на показателите на тракторните двигатели в 

експлоатационни условия (честота на въртене, ефективна мощност, часов 

разход на гориво и др.) се изобразява в експлоатационни характеристики 

не с една, а с фамилия криви за всеки показател, които да показват 

значенията на този показател при различни стойности на натоварването 

(съпротивителния момент). Такава характеристика е показана на фиг. 3. От 

нея се вижда, че стойностите на разглежданите параметри: честота на 

въртене на коляновия вал n , ефективната мощност Pe  и часовият разход на 

гориво Gh  имат максимални стойности при номинална стойност на 

въртящия момент M B

H  (т. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 3. Експлоатационна характеристика 

на тракторен двигател 
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 За определяне на теглителните свойства на тракторите в различни 

производствени условия (почвен фон, надморска височина, влажност и др.) 

се използват теглителните характеристики. Те се строят по 

експериментални данни и представляват графично изобразяване на 

изменението на основните показатели на трактора (честотата на въртене на 

коляновия вал n , постъпателна скорост V , ефективната мощност Pe , 

часовият разход Gh  и специфичният теглителен разход gT  на гориво и 

буксуването   за различните предавки, във функция от теглителната сила 

FT . 

 На фиг. 4 е показана теглителната характеристика на трактор ТК-80 

от IV до VII предавка при почвен фон стърнище. От тази фигура могат да 

се видят измененията и да се взаимстват стойностите на показателите при 

определяне на състава и режимите на работа на тракторите в съчетание със 

земеделски и други машини. Вижда се, че при липса на натоварване ( FT  = 

0, т.нар. празен ход) n  и V  имат максимални стойности, Pe  и   имат 

нулеви стойности, часовият разход има определена стойност (на празен 

ход) G0 , а gT  има много големи стойности. При достигане на определена 

стойност на FT , която отговаря на номиналната й стойност FT

H  за 

съответната (j-тата) предавка, разглежданите показатели рязко променят 

стойностите си като n  и V  рязко намаляват, Pe  и Gh  имат максимални 

стойности, след което също започват да намаляват. Около тази стойност на 

FTj
 специфичният теглителен разход gT  получава своя минимум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4. Теглителна характеристика на трактор TK-80 на почвен фон - 

стърнище 
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 Наляво от съответната стойност на FTj
 се изменя буксуването  , 

което рязко се увеличава. Същото се отнася и за gT , който отначало по-

бавно, а след определена стойност също рязко се увеличава. 

 Главното в случая е: съставът и режимите на работа на 

агрегатите да се избират така, че тракторите в тях да работят по 

възможност с показатели, близки до номиналните, но задължително в 

регулаторния клон на характеристиката. Това ще гарантира използване на 

енергетичните възможности на трактора в оптимални граници, в резултат 

на което могат да се получат максимална производителност и минимален 

разход на гориво. Неправилно определеният състав и избраните режими на 

работа, особено когато тракторният двигател работи в режим на 

претоварване (надясно от точката за съответна предавка) водят до 

намаляване на ефективната мощност и до влошаване на горивната му 

икономичност. В резултат на това се намалява производителността на 

агрегатите и се повишава разходът на гориво за обработка на единица 

площ или продукция. 

 Когато тракторният двигател работи в режим на претоварване се 

увеличава износването на елементите на бутало-цилиндровата група, 

влошават се смесообразуването и условията на смазване и т.н. 

  

2. Експлоатационни характеристики на земеделски машини. При 

несамоходните работни машини в земеделието основните екплоатационни 

свойства се групират, както следва: 

- при почвообработващи машини – работна широчина (при 

плуговете – брой плужни тела, широчина на плужно тяло), собствено 

тегло, начин за агрегатиране към трактор, работна скорост, 

необходима мощност за задвижване; 

- при сеещи машини – работна широчина (брой засявани 

редове), вместимост на бункера, собствено тегло, начин за 

агрегатиране към трактор, работна скорост, необходима мощност за 

задвижване; 

- при машини за торене – широчина на ивицата на торене, 

вместимост на бункера, начин за агрегатиране към трактор, работна 

скорост, необходима мощност за задвижване; 

- при машини за растителна защита – работна широчина, 

вместимост на резервоара, дебит, начин за агрегатиране към трактор, 

работна скорост, необходима мощност за задвижване; 

- при сламопреси – вид на балите, работна широчина 

(мощност на откоса), собствено тегло, работна скорост, необходима 

мощност за задвижване; 

- при косачки – работна широчина, собствено тегло, начин 

за агрегатиране към трактор, работна скорост, необходима мощност 

за задвижване. 
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При самоходните комбайни експлоатационните свойства са мощност 

на двигателя, пропускателна способност, вместимост на бункера, 

възможни за присъединяване по вид и работна широчина адаптери. 

 

 
1. Защо трябва да се познават експлоатационните свойства на 

трактора? 

2. Каква е разликата между регулаторната и експлоатационната 

характеристика на тракторния двигател? 

3. За какво се използва теглителната характеристика на трактора? 

4. Кои експлоатационни характеристики на земеделските машини 

влияят пряко при определяне състава на агрегата?   

  



26 

 

РАЗДЕЛ II СЪСТАВЯНЕ НА АГРЕГАТИ 
 

 

Цел: Запознаване с правилата при съставяне на земеделски агрегати, 

начините за проектиране (съставяне, пресмятане) на земеделски агрегат и 

възможните свързвания на трактора със земеделските машини.  

 

1. Съставяне на земеделски агрегат  
Съществуват различни методи за определяне състава и за избиране 

режимите на работа на земеделските агрегати - аналитичен, нормативен 

(по готови таблици) и графичен (чрез номограми) за определяне на състава 

на земеделските агрегати, но повечето от тях са непълни, неточни и в 

недостатъчна степен позволяват да бъдат използвани съвременни 

математични методи и изчислителна техника. Тези методи са непълни 

поради това, че освен че не включват определянето последователно на 

всички необходими елементи на различни по състав агрегати, не 

предвиждат пресмятането на елементите (състав, сцепки, режими и др.) на 

агрегатите от един вид за всички предавки, попадащи в технологически 

необходимия и допустим скоростен диапазон; не е станало система да се 

изчисляват по няколко подходящи агрегата и след това да се съпоставят и 

т.н. 

 Неточността на използваните методи се заключава главно в 

използването на входна информация от техническата характеристика на 

машините, от литературни данни - таблични и графични; в неотчитане на 

действителните възможности на машините (особено енергетичните) 

вследствие измененията, които настъпват в техническото им състояние при 

увеличаване на срока на тяхното използване и на сумарната им изработка и 

др. 

 В практиката пресмятания за различни по състав агрегати, за 

различни допустими скорости на работа и условия почти не се правят. 

Разчита се главно на досегашния опит, по-рядко се използват таблици, в 

които са посочени примерни състави на агрегати, които се препоръчват за 

изпълнение на даден вид работа. В тези таблици естествено не могат да 

бъдат отчетени конкретните производствени условия, което е съпроводено 

с допускане на значителни грешки. Минимално необходимата информация 

е посочена в табл. 1. 

За определянето на оптималния състав на земеделския агрегат е 

необходимо да се знае: 

 видът на операцията или операциите; 

 допустимият технологичен скоростен режим на работа (табл. 2); 

ТЕМА 2.1. ОПЕРАЦИИ ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА АГРЕГАТИ И 

НАЧИН НА СВЪРЗВАНЕ 
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 надлъжният наклон на полето; 

 типът на почвата (при почвообработващи машини); 

 експлоатационно-техническите характеристики на трактора; 

 експлоатационно-техническите характеристики на 

машината/машините; 

 

Минимално необходима информация за съставяне на земеделски агрегати 

 

Таблица 1 
№ Работна машина Параметри 

1 Тороразхвърящо ремарке за торене с 

оборски тор 

Маса, обем (товароносимост), работна ширина, 

възможна норма за реализация от …. до …. t/дка, 

необходима мощност за задвижване чрез ВОМ 

2 Центробежна торачка навесна или 

прикачна за разхвърляне на минерален 

тор 

Маса, обем на бункера, работна ширина (фронт на 

торене), възможна норма за реализация от …. до …. 

kg/дка, необходима мощност за задвижване чрез ВОМ 

3 Пневматична торачка навесна или 

прикачна за разхвърляне на минерален 

тор 

Маса, обем на бункера, работна ширина, възможна норма 

за реализация от …. до …. kg/дка, необходима мощност 

за задвижване чрез ВОМ 

4 Плуг – лемежен класически или 

обръщателен – навесен или полунавесен 

за оран 

Маса, брой плужни тела, широчина на плужно тяло, 

възможна дълбочина (a<b), специфично съпротивление 

на почвата 

5 Дискова брана за слята почвообработка, 

поддържане на оран, предсеитбена 

обработка 

Маса, работна широчина, съпротивление на линеен 

метър от работната широчина 

6 Дисков лющилник – за подметка на 

стърнище 

Маса, работна широчина, съпротивление на линеен 

метър от работната широчина 

7 Лемежен лющилник – за подметка на 

стърнище 

Маса, брой тела, работна широчина, съпротивление на 

линеен метър от работната широчина 

8 Чизел култиватор – за слята обработка, 

поддържане на оранта 

Маса, работна широчина, съпротивление на линеен 

метър от работната широчина 

9 Култиватор комбинатор – за 

предсеитбена подготовка на почвата  

Маса, работна широчина, съпротивление на линеен 

метър от работната широчина 

10 Почвообработваща фреза – за слята 

междуредова и вътрередова обработка в 

трайни насаждения и за обработка на 

лехата в зеленчукопроизводството 

Маса, работна широчина, съпротивление на линеен 

метър от работната широчина или необходима мощност 

за задвижване чрез ВОМ 

11 Зъбна/иглена/роторна брана – за 

разрушаване на повената кора, 

унищожаване на плевели, събиране и 

извличане на коренищни плевели 

Маса, работна широчина, съпротивление на линеен 

метър от работната широчина или необходима мощност 

за задвижване чрез ВОМ 

13 Сеялка тясноредова (редосеялка) – за 

сеитба на култури със слята повърхност 

Маса, работна широчина, съпротивление на линеен 

метър от работната широчина 

14 Сеялка за точна сеитба – за сеитба на 

широки междуредия (45-70 cm) 

Маса, работна широчина, съпротивление на линеен 

метър от работната широчина 

15 Валяк гладък воден – за валиране на 

посеви 

Маса, работна широчина, съпротивление на линеен 

метър от работната широчина 

16 Пръскачка щангова – навесна или 

прикачна – за пръскане с пестициди на 

полски култури 

Маса, обем на резервоара, работна ширина (дължина на 

щангата), възможна норма за реализация от …. до …. 

l/дка, необходима мощност за задвижване чрез ВОМ 

17 Пръскачка вентилаторна – навесна или 

прикачна – за пръскане с пестициди на 

трайни насаждения 

Маса, обем на резервоара, работна широчина (брой 

опръсквани редове), възможна норма за реализация от 

…. до …. l/дка, необходима мощност чрез ВОМ 

18 Сламопреса (за малки паралелепипедни 

бали, за големи паралелепипедни бали, за 

рулонни бали) - за балиране на слама и 

сено 

Маса, производителност, необходима мощност за 

задвижване чрез ВОМ   

19 Зърнокомбайни – за прибиране на полски Маса, мощност, работна широчина на хедера, 
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култури пропускателна способност в kg/s, обем на бункера 

 Трактори Параметри 

20 Колесни Маса, колесна формула, мощност, специфичен разход 

21 Верижни Маса, мощност, специфичен разход 

 Ремаркета  Параметри 

22 Вид – тракторни/автомобилни Маса, товароносимост, обем на каросерията 

 

 Технологично допустими постъпателни скорости при изпълнение на 

различни операции с работни машини  

 

Таблица 2 
 

Земеделска операция 
Марка на работната Диапазон 

машина km/h m/s 

Оран ПН-8-35; ПН-4-35; ПОН-30 

ПЛП-6-35; ПЛН-5-35; ПЛН-3-35 

ПП-6-35; ПН-3-40; ПКС-4-35; ПН-3-35; 

ПН-2-30Р; ПОН-2-30 

5-8 

8-12 

 

4-7,5 

1,4-2,2 

2,2-3,3 

 

1,1-2,1 

Подмятане на 

стърнище с дискови 

лющилници 

ЛДГ-15; ЛДГ-10; ЛДГ-5 

ЛД-20 

ЛД-15; ЛД-10 

8-12 

8-9 

4-6 

2,2-3,3 

2,2-2,5 

1,1-1,7 

Подмятане на 

стърнище с лемежни 

плугове 

ППЛ-10-25 

ЛН-5-25Б; ПЛ-5-25 

7-12 

5-8 

1,9-3,3 

1,4-2,2 

Брануване с дискови 

брани 

БДН-3,0; БДН-2,0 

БД-10; БДТ-7; БД-4,1 

БДС-3,5; БДН-1,3А 

БДСТ-2,5; БДН-1,3; БДТ-2,5А; БДНТ-3,5 

5-10 

7,5-9 

3,5-7,5 

5-6,5 

1,4-2,3 

2,1-2,5 

1,0-2,1 

1,4-1,8 

Валиране ЗККШ-6 

ЗКК-6А; КБН-3 

ЗКГ-1,4; СКГ-2 

6-13 

4-7 

4-6 

1,7-3,6 

1,1-1,9 

1,1-1,7 

Обработка с 

ротационна мотика и 

иглени брани 

БИГ-3 

МВН-2,8; МВН-2,8М 

7-10 

6-8 

1,9-2,8 

1,7-2,2 

Слято култивиране КПС-4 

КПГ-4 

КПН-45; КП-4А; КПН-2 

7-12 

6-8 

5-7 

1,9-3,3 

1,7-2,2 

1,4-1,9 

Обработка с щангови 

култиватори 

КШ-3,6; КШН-3,6 6-10 1,1-2,8 

Сеитба на зърнени 

култури със слята 

повърхност 

СЗ-3,6; СЗП-3,6; СЗУ-3,6 

СУТ-47; СУК-24А; СУБ-48В 

СЗН-24; СЗН-16; СЗН-10; СЗТН-31; 

СЗТН-19 

8-12 

4,5-7,5 

 

6-7,5 

2,2-3,3 

1,2-2,1 

 

1,7-2,1 

Сеитба на лен, 

люцерна и други 

СУЛ-48 

СЛН-48А; СЛН-32; СЛН-20 

4,5-7,5 

6-7,5 

1,2-2,1 

1,7-2,1 

Сеитба на 

широкоредови окопни 

култури - царевица, 

слънчоглед, фасул  

СКНК-8; СКНК-6; СКПН-8 

СП-6(8) 

“Пнеумосем” 

6,5-9 

4-8 

4,5-9,5 

1,8-2,5 

1,1-2,2 

1,2-2,6 

Сеитба на тесноредови 

окопни култури - 

захарно цвекло и др. 

СТСН-6А; 2СТСН-6А; СТСП-6 

ССТ-12А 

4-8 

6-8 

1,1-2,2 

1,7-2,2 
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Сеитба на зеленчукови 

култури 

СОН-2,8А; СКОН-4,2 

СКОСШ-2,8 

“Стенхей” 

5-7 

3-8 

3-6,5 

1,4-1,9 

0,8-2,2 

0,8-1,8 

Разсаждане на 

зеленчуци, тютюн  

РСМБ-4,8; РСМБ-8 

СРН-6-2 

0,4-1,2 

0,5-2,5 

0,1-0,3 

0,1-0,7 

Садене на картофи СКС-4 

СН-4Б1; СН-4Б-2; СКМ-6 

6-9 

4,8-6,3 

1,7-2,5 

1,3-1,7 

 агрофонът, от който зависят стойностите на коефициентите на 

сцепление (табл. 3) и съпротивление при движение (табл. 4); 

 теглителното съпротивление на работните машини; 

 характерът на колебанието на съпротивлението при работа на 

агрегата. 

 

  Стойности на коефициента на сцепление на ходовата система на 

тракторите с терена  

Таблица 3 
 

Вид и състояние на терена 

Тип на ходовата  

система 

колесна верижна 

1 2 3 

Път с твърда настилка в добро състояние (асфалт, 

бетон, паваж) 

0,7-0,9 - 

Утъпкан черен път (сух) 0,7-0,8 - 

Утъпкан снежен път 0,3-0,4 0,5-0,7 

Поляна или силно уплътнено стърнище 0,8-0,9 1,2 

Поле със стърнище при нормална влажност (след 

пшеница, царевица или слънчоглед) 

0,7-0,8 0,9-1,1 

Влажно стърнище 0,6-0,7 - 

Прясно изорано поле и поле подготвено за посев 0,5-0,7 0,7-0,9 

Влажна ливада:   

     окосена 0,7 - 

     неокосена 0,5-0,6 - 

 

 

 Стойности на коефициента на съпротивление при самопридвижване на 

тракторите                                               

Таблица 4 
 

Вид и състояние на терена 

 

 

Тип на ходовата система 

колесна 

с една 

задвижв. ос 

 

верижна 

 

Път с твърда настилка (асфалт, бетон и др.): 

- в отлично и много добро състояние 

- в удовлетворително състояние 

 

0,014-0,018 

0,018-0,022 

 

- 

- 

Път с трошенокаменна настилка 0,020-0,040 - 

Утъпкан черен път: 

- в удовлетворително състояние 

- неравен и преовлажнен 

 

0,030-0,050 

0,050-0,100 

 

0,050-0,070 

- 

Утъпкан снежен път 0,030-0,200 0,060-0,070 
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Поляна, силно уплътнена почва 0,030-0,060 0,050-0,070 

Поле със стърнище при нормална влажност (след 

пшеница, царевица, слънчоглед) 

0,100-0,150 0,070-0,100 

Прясно изорано поле; поле за посев 0,160-0,200 0,100-0,120 

Влажна ливада 0,080 - 

При възможност за изпълнение едновременно на две и повече 

операции за предпочитане е съставянето на комбиниран агрегат пред два и 

повече еднородни. 

 

2. Свързване на машините към трактора 

 

Присъединяване на прикачни работни машини. Прикачните 

работни машини имат собствена ходова система. Те се присъединяват към 

трактора чрез теглич, който се свързва с куката на трактора (механична 

или хидрофицирана жабка или напречната греда на навесната система) в 

една точка (фиг. 1). 

 

 
 

Фиг. 1. Трактор с прикачна дискова брана 

 

Прикачните работни машини са или по-стари образци, или са 

съвременни работни машини с голяма маса и голяма работна широчина. 

Свързването им с трактора в една точка позволява много по-голяма 

свобода на движение във вертикалната (напречна и надлъжна) и 

хоризонталната равнини. 

Присъединяване на навесни работни машини. Бързо навлизане на 

навесните земеделски машини започва след изобретяването на 

триточковата навесна система (вж. фиг. 3). Тази система дава 

възможност за бързо и просто навесване. Навесните земеделски машини 

имат редица предимства пред прикачните, но не всички машини могат да 

се изработват в навесен вариант. Разположението на навесната машина 

спрямо трактора се определя основно от работния процес, който тя 

изпълнява, т.е. от технологичното предназначение на машината. Освен 
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това се вземат предвид както физичните свойства на обработваната среда 

(почва, земеделска култура, тор и др.), така и конструктивните особености 

на трактора и земеделската машина. От съществено значение при избора 

на начина на навесване са и теренните условия, при които е предвидено да 

работи машината. 

Най-типичните схеми на навесване на земеделските машини са 

показани на фиг. 2. 

 

 
Фиг. 2. Начини на навесване на земеделските машини към трактора 

 

Заднотото навесване (фиг. 2, а) е най-разпространеният начин на 

навесване. Той е изгоден и поради това, че масата на навесената отзад 

машина донатоварва допълнително задните двигателни колела на трактора. 

Задното навесване е типично за почвообработващите и сеещите машини и 

за някои торосеещи и растителнозащитни машини. 

Предното навесване (фиг. 2, б) е типично при агрегатиране на 

машините със самоходно шаси и при изискване работния процес да е под 

постоянно наблюдение на тракториста. 

Фронтално навесване (фиг. 2, в) изисква челно разполагане на 

машината пред трактора. Този начин на навесване се използва при 

прибиращите машини. 

Страничното навесване (фиг. 2, г) има две разновидности: когато 

машината е разположена между предните и задните колела на трактора 

(положение 1) и когато машината е след задните колела (положение 2). 

Страничното навесване по принцип се прилага при машини с малко 

теглително съпротивление (например косачка), за да може тракторът да 

запази устойчив праволинеен ход. 

Комбинираното навесване (фиг. 2, д, е, ж) се прилага при машините 

със сравнително ниско теглително съпротивление. Това дава възможност 

да се увеличи работната широчина на агрегата или при запазена работна 
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широчина да се извършват едновременно няколко операции. Схемата на 

комбинирано навесване на еднотипни машини, показана на фиг. 2, д, се 

прилага основно при прибиращите машини, а на фиг. 2, е – предимно при 

почвообработващите. При ешалонираното навесване (фиг. 2, ж) няколко 

разнотипни земеделски машини се нареждат по технологичен ред 

последователно и съставят т. нар. комбинирани агрегати.  

Тъй като най-широко разпространение са получили машините със 

задно навесване, всички разгледани по-долу въпроси се отнасят за задното 

навесване и то предимно за почвообработващите машини. 

Кинематични схеми на навесните системи и основни 

кинематични характеристики. Най-разпространената навесна система на 

тракторите е триточковата (фиг. 3). При нея навесната машина се 

съединява с трактора в три точки: A , A   и D . 

  

 

 

 

 

 

 

 

A   

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3. Триточкова навесна система 

 

При двуточковата навесна система долните шарнири  A  и A   са 

събрани в един - A   (фиг. 4). Това дава възможност навесната машина 

свободно да се завърта в хоризонталната равнина около вертикалната ос, 

минаваща през шарнирите A   и D .  

При едноточковата навесна система трите шарнира  A  , A   и D  са 

събрани в един. Този случай се представя със свързване на прикачна 

машина чрез теглич в една точка към напречна греда на навесната система.  

В зависимост от силовото въздействие на навесната машина върху 

трактора навесните механизми биват без силова връзка с хидросистемата 

на трактора, с временна силова връзка и с постоянна силова връзка. 

A  

A   

D  

B  

 

B   

C  

 

K  

M  

N  

присъедините

лен 

триъгълник 

(навеска)  
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В механизмите без силова връзка разпределителят на хидросистемата 

се поставя в “плаващо” положение, при което навесната машина може да 

изменя положението си спрямо трактора във вертикално-надлъжната 

равнина. Работната дълбочина се поддържа с помощта на опорно колело. 

При тази система е характерно претоварване на опорното колело на 

навесната машина, в резултат на което се увеличава теглителното 

съпротивление на машината. 

 

 
 

Фиг. 4. Разлика между триточкова и двуточкова навесна система 
 

 

В механизмите с временна силова връзка в силовия цилиндър на 

хидросистемата се поддържа постоянно повишено налягане на маслото с 

помощта на специално дроселиращо устройство. По такъв начин се 

разтоварва опорното колело на навесната машина, а се донатоварват 

задните ходови колела на трактора, което води до увеличаване на 

теглителните възможности на трактора и намаляване на теглителното 

съпротивление на машината. Такова устройство се нарича донатоварващо 

устройство на задните колела на трактора.  

Известно преразпределение на реакциите на почвата върху ходовите 

колела на трактора и опорното колело на машината се постига и чрез 

изменение геометрията на механизма на навесването, по-конкретно чрез 

изменение на положението на свързване на централното звено (шарнира D  

на фиг. 4) към трактора по височина. Такова устройство се нарича 

механично донатоварващо устройство. 

 

 

A  

A   

A   
D  

C  

B  

B   

C  

A  

B  

N  

K  
M  

  E  
F  

G  

D  
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1. Какви методи за проектиране на агрегат знаете? 

2. Каква информация е необходима, за да се състави оптимален 

агрегат? 

3. Какво осигурява спазването на постъпателни скорости от 

допустимия технологичен скоростен диапазон?  

4. Защо свързването на полунавесни работни машини към трактора 

се препоръчва да е по двуточкова схема? 

5. До какво води изменението на положението на точката на 

свързване на централното звено на навесната система към 

трактора? 
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Цел: Запознаване с практическите пресмятания и проверки при 

съставяне на едномашинни и многомашинни еднородни и разнородни 

земеделски агрегати. 
 

Практическата задача за съставяне на агрегата се решава по различен 

начин в зависимост от вида и състава му. 

При навесни агрегати, състоящи се от трактор и специално 

конструирана за този тип трактор навесна машина, задачата се свежда до 

определяне на рационалния скоростен режим и съответната предавка (при 

ръчно превключвани предавки в скоростната кутия), която ще обезпечи 

нормалното изпълнение на технологичния процес. При автоматични 

безстепенни скоростни кутии задачата се свежда до проверка дали 

възможната за реализиране работна скорост попада в технологично 

допустимия скоростен диапазон. 

Аналогично се решава и задачата за агрегати, съставени от трактор и 

прикачна машина за този тип трактор. При тези агрегати се определят 

работната широчина или броят машини, които ще позволят нормална 

работа в границите на допустимия скоростен диапазон, гарантиращ 

изискваното качество на работа.  

В производствени условия агрегатирането се извършва по 

теглителни единици. Под теглителна единица се разбира теглителното 

съпротивление на един неделим елемент: 

плужен корпус    - при оран; 

звено                    - при брануване със зъбни брани; 

батерия                - при дисковане; 

отделна машина - в останалите случаи. 

При извършване на операция „оран“ с лемежен плуг за изчисляване 

на работното съпротивление трябва да се познава специфичното 

съпротивление на почвата K0, което зависи от типа на почвата. 

Средното специфично почвено съпротивление K0 на почвите в 

Северна България се колебае в границите 40…75 kN/m2. Според 

класификацията на типа почви в Северна България подтиповете почви са:  

I -  карбонатни черноземи – ивица край р. Дунав между гр. Лом и Русе, 

около Варна, Шумен и Генерал Тошево с K0 = 40 kN/m2; 

II - типични черноземи – южно от карбонатните черноземи, в 

Шуменско-Варненското плато и в Южна Добруджа с K0 = 50 kN/m2; 

III - излужени черноземи – в Русенско и Добруджа с K0 = 65 kN/m2; 

IV - деградирани черноземи (оподзолени) – петна в Лудогорието, 

Западна и Източна Добруджа с  K0 = 70 kN/m2; 

ТЕМА 2.2. ИЗЧИСЛЯВАНЕ БРОЯ НА МАШИНИТЕ В АГРЕГАТА. 

СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ НА АГРЕГАТА 
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V - сиви горски (бедни на хумус наклонени площи) – в Лудогорието, 

Южното Добруджанско плато, най-високите части на Дунавската 

равнина и ниските части на Стара планина с K0 = 75 kN/m2. 

За изчисляване на работното съпротивление на други земеделски 

машини се използва обобщеното специфично съпротивлението на линеен 

метър от работната широчина на машините  - капа (табл. 1). За горните 

подтипове почви в практиката може да се използват диференцирани 

стойности на обобщеното специфично съпротивление  : 

I  -  = минималната стойност от диапазона в табл. 1;  

II -   = стойност между минималната и средната от диапазона в табл. 

1; 

III -   = средната стойност от диапазона в табл. 1; 

IV -   = стойност между средната и максималната от диапазона в табл. 

1; 

V -    = максималната стойност от диапазона в табл. 1. 

 

Стойности на обобщеното специфично съпротивление  на основните 

видове земеделски машини  

                                             Таблица 1 
 

Земеделска  машина , kN/m 

при скорост 5-6 km/h 

Зъбна брана 

Култиватор за слято култивиране 

Култиватор за междуредова обработка 

Дисков лющилник, лека дискова брана 

Тежка дискова брана 

Лемежен лющилник 

Сеялки 

       за зърнени култури с междуредие 15 cm 

       за зърнени култури - тесноредови 

       за захарно цвекло 

       за царевица, слънчоглед, фасул 

Косачки 

Царевични комбайни и силажокомбайни - прикачни 

Цвеклокомбайн (обрязващ, подкопаващ и товарещ) - прикачен 

Картофокомбайн - прикачен 

0,300 – 0,700 

1,200 – 3,000 

1,500 – 2,500 

1,200 – 2,600 

3,000 – 6,000 

2,500 – 7,000 

 

1,100 – 1,600 

1,500 – 2,600 

0,600 – 1,000 

0,800 – 1,200 

0,700 – 1,300 

1,200 – 1,700 

8,000 – 12,000 

10,000 – 12,000 

 

 

Ще приведем примери за приблизителни, но достатъчно точни за 

практиката, изчисления на състава на земеделски агрегати. По-нататък са 

използвани следните мерни единици: 

- за мощност P (ефективна Pе, теглителна PТ) – kW; 

- за теглителна сила FT или работно съпротивление RРМ – kN; 

- за скорост V (допустима VД , теоретична VТ , работна VР,) – m/s;  

- за работна широчина BР (широчина на конкретна машина BЗМ) – 

m; 
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- за дълбочина на оран a – m; 

- за широчина на плужно тяло b – m; 

- за обобщено специфично съпротивление  – kN/m; 

- за специфичното съпротивление на почвата K0 – kN/m2. 

В общия случай тракторът трябва да преодолее съпротивлението на 

работната машина RРМ и да се движи заедно с нея по време на работа с 

определена работна скорост VР от диапазона на допустимите технологични 

скорости VД.  За тази полезна работа тракторът трябва да разполага с 

определена теглителна мощност PТ, която се доставя от двигателя. 

Мощността на двигателя Pе трябва да покрие и редица загуби. Това са 

загубите от триене в трансмисията, загубите от преодоляване на насрещен 

наклон, загубите от буксуване, загубите за самопридвижване на трактора и 

загубите от теглене на прикачна работна машина без включени работни 

органи. Тези загуби зависят от вида на ходовата система на трактора, 

колесната формула и масата на трактора. С достатъчна за практиката 

точност можем да приемем, че сумата от всички загуби изискват от 25% 

(за трактори с маса над 3 t, верижна ходова система или колесна формула 

4х4 и мощност на двигателя над 75 kW) до 30% (за трактори с маса до 3 t, 

колесна формула 4х2  и мощност на двигателя до 75 kW) от мощността на 

двигателя на трактора Pе.  Следователно за полезна работа остава 

теглителна мощност PТ = (0,75…0,70) . Pе   

От учебната дисциплина „Физика“ знаем, че мощността е равна на 

произведението от силата по скоростта. Тук силата по големина съвпада 

със съпротивлението на работната машина RРМ. В случая, когато ще 

съставяме агрегат от трактор и една работна машина с пасивни работни 

органи, тракторът ще трябва да разполага с теглителна мощност PТ 

(мощност за полезна работа)  

PТ = (0,75…0,70) . Pе  = RРМ . VД,                                  (1) 

защото 25…30 % от мощността на двигателя отива за покриване на 

изяснените по-горе загуби. Съпротивлението на работната машина RРМ  по 

време на работа се пресмята по 

RРМ =  . BР .                                                      (2) 

Същото съпротивление, но при работа с плуг, се пресмята по 

 RРМ  = K0 . a . b . z ,                                                (3) 

където z е броят на плужните тела. 

За правилно съставен агрегат говорим, когато двигателят на трактора 

е натоварен на номиналната си стойност („пълна газ“) при спазване на 

скоростния режим. Следователно, ако разполагаме с работна машина и 

трябва да изберем с кой трактор от наличните да я свържем, ще използваме 

следния израз: 

Pе ≥ (RРМ . VД) / (0,75…0,70).                                       (4) 

Ще използваме трактор с равна или по-голяма от изчислената в (4) 

мощност.  
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Ако имаме на разположение един трактор, а разполагаме с повече 

работни машини, които са предназначени за една и съща операция, то 

тогава ще изберем онази, която по работна широчина отговаря на 

условието: 

BР ≤ (0,75…0,70) . Pе / ( . VД).                                      (5) 

Ако изчислената по израз (5) работна широчина BР е значително по-

голяма от конструктивната широчина на прикачна земеделска машина 

BЗМ1, то можем да определим колко броя такива машини nЗМ1 можем да 

присъединим3 към трактора чрез израза 

nЗМ1 = BР / BЗМ1 .                                                  (6) 

За реален брой машини nЗМ1 винаги се приема само цялата част от 

резултата (частното) от израз (6). Например при резултат 2,3 за nЗМ1 се 

приема 2 броя, при резултат 2,9 за nЗМ1 се приема пак 2 броя, защото за 

останалата част до 3 броя машини тракторът не разполага с необходимата 

мощност. 

Ако ще съставяме комплексен (комбиниран) прикачен агрегат за 

изпълнение на две или три операции с работни машини присъединени към 

трактора чрез сцепка и удължители, то тогава за изчисляване на 

възможната работна широчина BР ще използваме преработения израз (5) в 

следния вид 

BР ≤ (0,75…0,70) . Pе / [(1 +  2 + 3) . VД].                             (7) 

За определяне на броя на основните работни машини nЗМ1 ще 

използваме израз (6). След уточняване на реалния брой основни машини 

останалите ще бъдат кратни на този брой. Примерно след 4-метров чизел-

култиватор се присъединяват 4 броя еднометрови зъбни брани. 

Ако ще съставяме комплексен (комбиниран) навесен агрегат за 

изпълнение на две или три операции с работни машини, които са с еднакви 

работни широчини BЗМ, присъединени задно, фронтално и/или предно към 

трактора чрез навесните системи, то тогава за изчисляване на 

необходимата мощност Pe на тракторния двигател ще използваме следния 

израз 

Pе ≥ (1 + 2 + 3) . BЗМ  . VД / (0,75…0,70).                          (8) 

До тук за пресмятанията приемахме за стойност на VР такава от 

диапазона на допустимите технологични скорости VД. Можем да решим и 

обратна задача, а именно да извършим проверка дали за агрегат от 

конкретен трактор и избрана/и работна/и машина/и ще постигнем работна 

скорост VР, която попада в диапазона на допустимите технологични 

скорости. В общия случай ще използваме следния израз 

VР  ≤  (0,75…0,70) . Pе / [(1 +  2 + 3) . BРК],                         (9) 

където BРК е коригираната обща работна широчина след уточняване броя 

на  

                      основните работни машини в агрегата.                

                                           
3  За присъединяване на две и повече прикачни работни машини към трактора се използват сцепки и 

удължители, чиито съпротивления при придвижване по време на работа пренебрегваме. 
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Ако ще съставяме агрегат за оран и разполагаме с многокорпусен 

плуг или няколко плуга с различен брой плужни тела (корпуси), то тогава 

можем да определим с колко плужни тела (брой корпуси) трябва да бъде 

плугът, за да бъде агрегатът ни оптимизиран по състав. Ще използваме 

следния израз: 

z ≤ (0,75…0,70) . Pе / (K0 . a . b . VД).                            (10)  

За проверката, дали работната скорост VР за конкретния агрегат за 

оран попада в диапазона на допустимите технологични скорости, ще 

използваме следния израз 

VР  ≤ (0,75…0,70) . Pе / (K0 . a . b . z).                                 (11) 

Ако изчислената възможна работна скорост VР е извън диапазона от 

технологично допустими скорости, следва да се коригира броят на 

плужните тела (корпусите) на плуга. 

 

                                    

 
1. Какво се разбира под понятието „теглителна единица“? 

2. Какво представлява обобщеното специфично съпротивление? 

3. От какво зависи колко еднотипни работни машини можем да 

включим в един земеделски агрегат? 

4. Как се проверява дали възможната за реализиране работна скорост 

на земеделския агрегат попада в диапазона от технологично 

допустими скорости?  

 

 

 

Решени задачи: 

Зад. 1. Да се изчисли съпротивлението RРМ по време на работа на 

тесноредова сеялка с работна широчина BР = 4 m по сиви горски почви. 

Решение: Според типа почва  за обобщеното специфично 

съпротивление   приемаме 2,6 kN/m. Тогава за работното съпротивление 

RРМ се получава 

RРМ =  . BР = 2,6 x 4 = 10,4 kN 

 

Зад. 2. За условията от горната задача да се определи трактор с каква 

мощност на двигателя може да се агрегатира с конкретната сеялка. 

Решение: От диапазона на допустимите технологични скорости (вж. 

табл. 2 от Тема 2.1) избирам VД = 2,1 m/s. Очаква се изчислената 

необходима мощност да е под 75 kW, следователно загубите на мощност 
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ще са около 30 % или за полезна работа ще остава 70 % от ефективната 

мощност на трактора или 0,70. Използваме израз (4) 

Pе ≥ (RРМ . VД) / 0,70 

Pе ≥ (10,4 х 2,1) / 0,70 = 31,2 kW 

                                                                               

Зад. 3. Да се изчисли работното съпротивление RРМ на плуг ПН 3-40 

при оран на сиви горски почви на дълбочина a = 0,25 m. 

Решение: От модела на плуга научаваме, че това е навесен 3-

корпусен (z=3) плуг с широчина на плужното тяло b = 0,4 m. За 

конкретния тип почва специфичното почвено съпротивление K0 = 75 

kN/m2. При тези уточнения за работното съпротивление RРМ се получава 

RРМ  = K0 . a . b . z = 75 х 0,25 х 0,4 х 3 = 22,5 kN 

 

Зад. 4. За условията на зад. 3 да се провери дали колесен трактор с 

ефективна мощност на двигателя Pе = 44 kW ще може да извършва 

качествена оран. 

Решение: За извършване на качествена оран агрегатът трябва да 

реализира работна скорост в диапазона 1,1 … 2,1 m/s (табл. 2 от Тема 2.1). 

Ще използваме израз (11) 

VР  ≤ 0,70 . Pе / (K0 . a . b . z)= 0,7 х 44 / (75 х 0,25 х 0,4 х 3) = 1,37 m/s 

С конкретния трактор ще може успешно да се реализира агрегат за 

оран с плуг ПН 3-40, защото VР  попада в допустимия скоростен диапазон. 

 

Зад. 5. Разполагаме с трактор с мощност на двигателя Pе = 110 kW и 

прикачни култиватори за слята обработка КПС-4. Колко броя култиватори 

nЗМ1 може да се присъединят към трактора чрез сцепка и удължители, за да 

се състави оптимален по състав агрегат, ако  = 2,5 kN/m2, а 

препоръчителната скорост от допустимия диапазон е VД = 2,7 m/s.  

Решение: При посочената мощност на двигателя за полезна работа 

можем да ползваме 75 % или 0,75. От модела на култиватора е известно, че 

BЗМ1 = 4 m. Замествайки BР от израз (6) с израз (5), получаваме  

nЗМ1 ≤ [0,75 . Pе / ( . VД)] / BЗМ1 

nЗМ1 ≤ [0,75 х 110 / (2,5 х 2,7)] / 4 

nЗМ1 ≤ 3,06  

Приемаме 3 броя култиватори, с които да се състави агрегат за слято 

култивиране с наличния трактор. 
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Цел: Запознаване с практическите пресмятания при работа с машина 

с активни работни органи, както и определяне на производителността на 

земеделски агрегат и разхода на гориво. 

 

В практиката навлизат все повече работни машини с активни 

работни органи (основно – почвообработващи) или такива, които се 

нуждаят от допълнително получаване на енергия (за помпата на пръскачка, 

за вентилатора на пневматична сеялка, транспортиращи и разхвърлящи 

системи на торачки и т.н.). Необходимата мощност за задвижването им 

обикновено е записана в съпътстващата техническа документация. Тази 

мощност може да бъде доставена по механичен, по хидравличен, по 

пневматичен или по електрически път. 

Ще се спрем на случаите, в които необходимата допълнителна 

мощност към работната машина се предава механично чрез ВОМ. За 

практически пресмятания ще използваме изразите от предходната тема 2.2, 

които ще преобразуваме като включим и мощността, предавана чрез ВОМ 

(PВОМ). 

Ако ще съставяме агрегат с работна машина, която се нуждае от 

допълнително предаване на енергия чрез ВОМ и трябва да изберем с кой 

трактор от наличните да я свържем, ще използваме следния израз: 

Pе ≥ (РВОМ + RРМ . VД) / (0,75…0,70).                                 (1) 

Ще използваме трактор с равна или по-голяма от изчислената в (1) 

мощност.  

Ако имаме на разположение един трактор, а разполагаме с повече 

еднотипни работни машини, задвижвани с ВОМ, то тогава ще изберем 

онази, която по работна широчина отговаря на условието: 

BР ≤ [(0,75…0,70) . Pе – РВОМ ] / ( . VД).                              (2) 

Ако ще съставяме комплексен (комбиниран) навесен агрегат за 

изпълнение на две или три операции с работни машини с еднакви работни 

широчини BЗМ, от които една се нуждае от допълнителна мощност, 

предавана чрз ВОМ4, то тогава за изчисляване на необходимата мощност 

Pe на тракторния двигател ще използваме следния израз 

Pе ≥ [(1 + 2 + 3) . BЗМ  . VД + РВОМ ] / (0,75…0,70).                  (3) 

При необходимост от проверка дали горният агрегат от конкретен 

трактор и избрана/и работна/и машина/и (една от които се нуждае от 

                                           
4 За пример можем да посочим комбиниран агрегат за предсеитбена подготовка на почвата и сеитба, 

съставен от трактор с навесен фронтално раздробител с пасивни работни органи и задно навесени  

култиватор с активни работни органи + редова сеялка. 

ТЕМА 2.3. СЪСТАВЯНЕ НА АГРЕГАТ С МАШИНА, ЗАДВИЖВАН 

ОТ ВАЛА ЗА ОТНЕМАНЕ НА МОЩНОСТ (ВОМ). 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И РАЗХОД НА ГОРИВО 
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допълнителна мощност РВОМ) ще постигне работна скорост VР, която 

попада в диапазона на допустимите технологични скорости, ще използваме 

следния израз 

VР  ≤  [(0,75…0,70) . Pе – PВОМ] / [(1 +  2 + 3) . BЗМ].                (4) 

 

 

Важно за практиката е определянето на производителността на 

земеделския агрегат и необходимото количество гориво за обработка на 

единица площ. 

Обикновено производителността се изчислява в дка/h (нарича се 

часова производителност ω) по израза 

ω = 3,6 . BЗМ . VР .                                           (5) 

или в дка/смяна (сменна производителност W) по израза 

W = 3,6 . BЗМ . VР . ТСМ ,                                     (6) 

където  ТСМ  е продължителността на смяната в часове.                                          

Тук трябва да се направи уточнението, че реално 

производителността е по-малка, поради загубите на време за престой по 

технически и/или технологични причини, загубите на време за преходи от 

едно поле към друго и за завои в края на полето. Тези загубите се оценяват 

чрез коефициент на използване на времето през смяната и е от порядъка на 

0,65 ... 0,90. Най-малък е при дължина на работните участъци до 200 m, а 

най-голям – при дължина 2000 и повече метра. Следователно реалната 

сменна производителност е 65…90 % от изчислената. 

Планирането на необходимото количество гориво за обработка на 

единица площ Θ, kg/дка се извършва в следния ред: 

Първо се определя часовият разход на гориво Gh, kg/h по: 

Gh = ge . Pe ,                                               (7) 

където ge е специфичният часов разход на гориво, kg/kWh. 

С достатъчна за практиката точност може да се приеме за тракторни 

дизелови двигатели с мощност до 100 kW вкл. ge = 0,25 kg/kWh, а за 

тракторни дизелови двигатели с мощност над 100 kW ge = 0,22 kg/kWh. 

Така за необходимото количество гориво за обработка на един декар 

Θ, kg/дка се получава: 

Θ = Gh / ω .                                              (8) 

Този резултат би бил коректен, ако коректно е съставен агрегатът, 

т.е. подбрани са такива работни машини за съответния трактор, че 

неговият двигател е номинално натоварен. 
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1. По какъв начин може да се предава енергия към работна машина с 

активни работни органи? 

2. От какво зависи сменната производителност на агрегата? 

3. Защо разходът на гориво се изчислява в килограми, а не в литри? 

 

 

Решени задачи: 

Зад. 1. Да се определи трактор с каква мощност е подходящ за 

съставяне на агрегат за сеитба на царевица със сеялка СПН-8, ако се знае, 

че мощността за задвижване на вентилатора на сеялката, предавана чрез 

ВОМ е 26 kW, обобщеното специфично съпротивление  = 1,2 kN/m, 

допустимата работна скорост VД = 2,2 m/s. 

Решение: Предполагаме, че необходимата мощност на трактора ще е 

под 100 kW и ще използваме израз (1) 

Pе ≥ (РВОМ + RРМ . VД) / 0,75. 

За сеялката знаем, че е 8-редова, широчина на междуредието за 

царевица b = 0,7 m. Тогава за работната широчина на сеялката получаваме  

BЗМ = 0,7 . 8 =  5,6 m. 

Тогава съпротивлението на сеялката RРМ  ще бъде 

RРМ  =  . BЗМ = 1,2 х 5,6 = 6,62 kN. 

За търсената мощност на трактора Pе се получава 

Pе ≥ (26 + 6,62 х 2,2) / 0,75 

Pе ≥ 54,1 kW 

 

Зад. 2. Разполагаме с две прикачни картофовадачки с работна 

широчина съответно BР = 1,2 m и BР = 2,4 m. Да се провери с коя от двете 

ще може да работи трактор с мощност 44 kW, ако се знае, че обобщеното 

специфично съпротивление  = 5 kN/m, допустимата работна скорост VД = 

1,2 m/s, а мощността заделена през ВОМ РВОМ = 24 kW.                        

Решение: Ще използваме израз (2) 

BР ≤ [(0,75…0,70) . Pе – РВОМ ] / ( . VД). 

BР ≤ (0,75 х 44 – 24) / (5 х 1,2) 

BР ≤ 1,5 m 

Ще съставим агрегат с картофовадачката с BР = 1,2 m. 

                                                                              

Зад. 3. Да се изчисли разходът на гориво за обработка на един декар 

на агрегат за оран съставен от трактор с мощност 147 kW и плуг ПН-8-35 

при работна скорост VД = 2 m/s. 
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Решение: За производителността на агрегата за оран получаваме 

ω = 3,6 . BЗМ . VР 

ω = 3,6 х 2,8 х 2 = 20,16 дка/h 

За часовия разход се получава 

Gh = ge . Pe 

Gh = 0,22 х 147 = 32,34 kg/h. 

И така за необходимото количество гориво за обработка на един декар Θ: 

Θ = Gh / ω 

Θ = 32,34 / 20,16 

Θ = 1,6 kg/дка 
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Цел: Запознаване с възможните начини за движение на земеделския 

агрегат в работните участъци и при маневриране в ивиците за завиване, 

както и оценка на ефективността на избрания начин. 

 

1. Кинематика на земеделските агрегати  

Под кинематика на земеделския агрегат е прието да се разбира 

траекторията на неговото движение при изпълнение на определена 

земеделска операция. Това най-често е сложно съчетание между работните 

ходове, които в преобладаващата си част са праволинейни, и празните 

ходове. Естествено е да се приеме, че изпълнението на повечето от 

земеделските операции е свързано и с извършване на празни  ходове. Това  

са  завоите,  които  трябва да извърши агрегатът с повдигнати в 

транспортно положение работни органи, за да се върне отново в работния 

участък; преходите от един участък в друг; от местодомуването до полето 

и обратно и т.н.  

 При земеделски агрегати с голяма работна ширина (поради 

необходимостта от извършване на завои с голям радиус), делът на 

празните ходове нараства. Колкото повече са празните  ходове толкова по-

малко ще бъдат производителните (работните) ходове. Чрез изучаването на 

кинематиката на агрегатите може да се определят оптималните за 

конкретните условия (маневреност и широчина на агрегата, вид на 

изпълняваната работа, дължина и широчина на полето и възможността за 

разделянето му на участъци и др.) начини на движение. Критерий за 

оптимизиране в този случай ще бъде минималната дължина на празните 

ходове, разбира се при спазване на агротехническите условия и на 

изискванията за безопасна работа. 

При разглеждане на кинематиката на движение на ЗА е необходимо 

да бъдат изяснени следните понятия: 

 Начин на движение - това е последователността на извършване на 

циклично повтарящи се в процеса на работа движения. Почти всеки вид 

работа може да бъде извършен по няколко начина, но се прилага само този 

от тях, който в зависимост от конструктивните особености на елементите 

на агрегата (трактор, комбайн, работна машина и др.), производствените 

условия и агротехническите изисквания, дава най-добър производствено-

икономически резултат. 

 Завой и радиус на завоя - завоят е сложно движение по крива с 

променлив радиус (отделните точки от агрегата описват свои траектории). 

Траекторията, по която се движи центърът на агрегата, е прието да се 

нарича траектория на завоя (кривата a a a ' ' ' на фиг. 1). 

 Широчина на ивиците на завиване E - самото название подсказва, че 

в тези ивици агрегатите извършват празните ходове (завоите), за да се 

ТЕМА 2.4. НАЧИНИ НА ДВИЖЕНИЕ НА АГРЕГАТА 
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пренасочат за следващия работен ход. Тази широчина (фиг. 1) зависи от 

вида на изпълняваните завои, от широчината на агрегата  BP  и от 

кинематичната дължина на агрегата  lk . 

  
 

Фиг. 1. Схема на ивицата за завиване с елементите на завоя 

 

 

Кинематична дължина на агрегата   lk   (фиг. 2) - това е много 

важен показател, тъй като от него в голяма степен зависи началото и краят 

на работните ходове да бъдат на една линия, което осигурява минимални 

преходи за обработване на ивиците за завиване (с широчина E ).  
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Фиг. 2. Кинематична дължина на агрегата 
 

Този показател представлява стойността на разстоянието от оста на 

задните колела (звездочката при верижната ходова система) на трактора до 

последния ред работни органи на агрегата (фиг. 2). Използва се оста на 

задните колела, тъй като над нея се намира седалката на тракториста и той 

от това място има най-добра видимост. Както се вижда от фиг. 1, когато 

агрегатът (в случая оста на задните колела на трактора) се намира над 

точка a , трактористът трябва да изключи работните органи (да ги приведе 

в транспортно положение). В този момент последният ред на работните 

органи се намира на линията I-I. След като е извършил завоя  и се насочи 

за следващия си работен ход, когато стигне над точка b , трактористът 

привежда работните органи на машината от транспортно в работно 

положение - точно в този момент те отново се намират над линията I-I. 

 Както се вижда от фиг. 2 кинематичната дължина lk  (1) се определя 

като сума от разстояния: 

l l l l lk T C y M     ,                                         (1) 

където lT  е  разстоянието от оста на задните колела или верижните колела 

                     на трактора до окачното устройство; 

             lC  -  разстоянието от куката на сцепката до гредата за 

присъединяване; 

             ly  -  дължината на удължителя; 

       lM  -  разстоянието от точката на присъединяване на 

               работната машина до последния ред работни органи. 

 

2. Видове завои 

При изпълнение на различните земеделски операции агрегатите 

извършват различни видове завои, които най-общо могат да се разделят 

на завои на 90О и завои на 180О.  

Завои на 90О се прилагат в случаите, когато агрегатът извършва 

празен ход с изключени работни органи (фиг. 3, а), или при т.нар. фигурни 

начини на движение (фиг. 3, б). 
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                          а)                                                         б) 

Фиг. 3. Завой на 90° с изключени а) и с включени б) работни органи 

 Завои на 180 О  се прилагат главно при изпълнение на празните 

ходове на леховите движения. Според това, какво разстояние остава между 

траекториите на центъра на агрегата при два последователни прехода, се 

различават кръгови (фиг. 1) - на 1800 и разтегнати (фиг. 4) завои на 90 О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4. Схема на разтегнати завои на 1800  

(лехови начин на движение с разтегнати завои) 

 

  

В зависимост от посоката на изпълнение на кръговите завои, те 

могат да бъдат: крушовидни (фиг. 5, a - прави, и фиг. 5, b - наклонени), 

осморкообразни (фиг. 5, c), гъбовидни (фиг. 5, d и e). 
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Фиг. 5. Видове кръгови завои в зависимост от посоката на изпълнение: 

a - прав крушовиден; b- наклонен крушовиден; c - осморкообразен; 

d - гъбовиден (на заден ход) без кръстосване; e - гъбовиден (на заден ход) 

с кръстосване. 

 

3. Начини на движение на агрегата в работните участъци. 

Коефициент на работните ходове..  

От голямото разнообразие на начините на движение ще разгледаме 

тези, които са получили най-широко приложение - леховите и фигурните. 

Лехови начин на движение. Характеризира се с това, че всички 

работни ходове на агрегатите са успоредни един на друг (най-често по 

дължината на работния участък), като ивиците, в които се изпълняват 

завоите (на празен ход), се обработват допълнително, перпендикулярно на 

основните (работните) ходове. Когато последователно обработените ивици 

се наслагват една до друга (фиг. 6) леховият начин на движение се нарича 

совалков (завоите са най-често крушовидни). Така работят и агрегатите за 

оран с обръщателни плугове. При срещуположно обработване на двете 

последователни ивици (фиг. 4) - леховият начин на обработка се нарича 

лехови с разтегнати завои (2х90О). Тези начини се прилагат при 

култивиране, брануване и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 6. Совалков начин на движение 

на агрегата 
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Много често използвани начини при оран са двете разновидности на 

леховите с разтегнати завои. Това са оран на разор и оран на гребен. При 

оран на разор движението започва от единия край на работния участък, 

след това с изключени (повдигнати) плужни тела се извършва разтегнат 

завой на 180О, изпълнява се работният ход в противоположния край 

(успоредно на I) и така, докато в средата се образува дълбока бразда (фиг. 

7). Последният завой е крушовиден. 

 При оран на гребен движението започва от средата на работния 

участък и затова двата (първия и втория) прехода наслагват орния пласт 

един срещу друг (получава се гребен - фиг. 8). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Фиг. 7. Оран на разор                                    Фиг. 8. Оран на гребен 

 

 

  

Фигурни начини на движение. Изпълняват се без привеждане на 

работните органи в транспортно положение чрез обикаляне на работните 

участъци.  В  зависимост от приетия  начин,  фигурните  движения  могат 

да се изпълняват от периферията към центъра (по навиваща се спирала 

(фиг. 3, б) или обратно - от центъра към периферията (развиващата се 

спирала). Тези начини на движение не са подходящи при сеитба, рядко се 

прилагат при оран, но по специална схема са незаменими при прибиране 

на реколтата от есенници със зърнокомбайни, при брануване, подмятане на 

стърнище и др. Важен показатели за ефективността на различните начини 

на движение е т.нар. коефициент на работните ходове (2). 

P

P

P

L

L L


 0

   ,                                                  (2)     

където LP  и L0  са съответно сумата от всички работни  LP  и от  

                             всички празни L0  ходове на агрегата. 
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5. Какво представлява кинематичната дължина на агрегата? 

6. Избройте видовете завои. 

7. Какви начини на движение може да осъществява земеделски 

агрегат по време на работа в полето? 

8. Какви стойности може да приема коефициентът на работните 

ходове? 
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РАЗДЕЛ III  ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 

 

Цел: Запознаване с термини и определения за техническо състояние 

на машините, възможни технически състояния и групите фактори, които 

влияят върху техническото състояние  

Техническото състояние се определя като съвкупност от свойства на 

обекта, които се изменят в процеса на експлоатация и характеризиращи 

неговата пригодност за използване по предназначение. Тази пригодност се 

определя в зададен момент от време със значенията на параметрите и 

качествените признаци, състава на които е определен в техническата 

документация. Според това определение обекта може да бъде в едно от 

следните технически състояния: изправно и неизправно, работоспособно 

или неработоспособно. 

По време на използване на машините, елементите, възлите и 

системите им са подложени на редица необратими процеси, които водят до 

изменение на качествените им показатели. В зависимост от размера на тези 

изменения, машината или агрегата може да бъде в едно от следните 

състояния: изправно, работоспособно и/или неизправно и 

неработоспособно. 

Изправността се определя от такова състояние на машината, която в 

даден момент съответства на изискванията както по отношение на 

основните параметри, характеризиращи изпълнението на зададените 

функции, така и по отношение на второстепенните параметри, които 

характеризират удобството при използване, външен вид и др. В технически 

изправната машина всички параметри се намират в допустимите граници 

на изменение. 

Работоспособността на машината се определя от такова състояние, 

което в даден момент съответства на всички изисквания по отношение на 

основните параметри, характеризиращи нормалното изпълнение на 

зададените функции. 

Казаното по-горе може да се формулира и по следния начин: 

Изправност - това е такова състояние на обекта (в нашия случай - 

техническа система, т.е. машина), при което той удовлетворява всички 

изисквания на нормативно- техническата и конструкторска документация. 

Работоспособност - състояние на обекта, при което значенията на 

всички параметри, които характеризират работоспособността да се 

изпълняват зададените функции, съответстват на изискванията на 

нормативно-техническата и конструктивна документация. 

ТЕМА 3.1. ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ. ИЗМЕНЕНИЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ 
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Неизправността на изделието се определя от такова състояние, което 

в даден момент не съответства дори само на едно от изискванията, както 

по отношение на основните, така и по отношение на второстепенните му 

параметри. 

Казаното може да се илюстрира със следния пример: двигателят е 

работоспособен, въпреки, че херметичността между клапаните и техните 

гнезда е нарушена, но експлоатационните му показатели са в рамките на 

зададените по техническата документация стойности. 

Следователно изделието може да бъде неизправно, но да е 

работоспособно (фиг. 1). За неизправността на дадено изделие се съди по 

състоянието на работните му характеристики. Като работни 

характеристики се приемат най-важните технико-икономически 

зависимости и показатели. Работни характеристики на двигателите с 

вътрешно горене са например зависимостта на мощността от оборотите, на 

специфичният разход на гориво от състоянието на хранителната система и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Видове технически състояния на машините 

 

Събитие, което се изразява в нарушаване на работоспособността се 

нарича отказ (неработоспособност). Критериите за отказите обикновено се 

дават в техническата документация на всяка машина. При поява на откази 

работата на машината трябва да бъде прекратена поради неизправности 

или недопустимото влошаване на работните й характеристики. Както се 

вижда от фиг. 1 всеки отказ е свързан с възникването на неизправност, но 

не всяка неизправност довежда до отказ. 

Параметри на техническото състояние - това са различните 

физически величини, характеризиращи работоспособността или 

изправността на обекта (машината). Тези параметри на машината са 

структурни и диагностични. 
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Структурните параметри характеризират непосредствено 

техническото състояние на машината. Това са хлабините или 

натегнатостта в съединенията; износване и промяна на геометричната 

форма на детайлите; изменение на физико-механическите свойства на 

материала; технико-експлоатационните показатели на машините и др. 

Диагностичните параметри характеризират косвено структурните 

параметри и се използват за определяне на техническото състояние на 

машината като цяло или на отделни нейни възли или системи. При 

машините, работещи в земеделското производство към тази група 

параметри се отнасят: налягането на маслото в мазителната система на 

двигателя, степен на сгъстяване в цилиндрите, херметичност на възлите, 

проникване на газове в картера, температура на водата и маслото, разход 

на гориво и масло, шум, вибрации и др. 

От приведените определения става ясно, че нарушението дори само 

на едно от изискванията на нормативно-техническата документация, 

машината (или отделен неин елемент) е неизправна. Ако тази 

неизправност е несъществена, машината е все още работоспособна и 

обратно. 

В процеса на експлоатация техническото състояние на машините се 

изменя (влошава се) и това става причина за поява на откази. 

Отказ - това е събитие, което представлява достигане на граничната 

стойност на някой от параметрите на техническото състояние, които 

обуславят работоспособността на машината, т.е. с появата на отказ се 

нарушава работоспособността. Отказите в машините се разделят на 

постепенни и внезапни. 

Внезапните откази се появяват в резултат на скокообразното 

изменение на допустимите значения на един или няколко от параметрите, 

които определят работата на машината. Рязкото (скокообразно) изменение 

на отделни параметри обикновено е предшествано от изменение на 

физико-механическите свойства на детайлите, то може да бъде и в резултат 

на конструктивни недостатъци и много често на недостатъчно грижи или 

груби грешки на обслужващия персонал. 

Постепенните откази се появяват в резултат на продължителна 

работа, в резултат на което в отделни възли и системи на машината 

настъпват постепенни изменения на техните параметри. При това, в 

процеса на използване на машините отказите могат да се повтарят с 

определена интензивност. От това зависи и така наречената 

„експлоатационна надеждност” на машината - нейното свойство да работи 

безотказно в продължение на определен период от време в конкретни 

производствени условия. 

Машините, работещи в земеделското производство са подложени на 

въздействието на много и най-разнообразни вътрешни и външни фактори. 

Освен това и в най- съвременната машина в процеса на работа се получава 

износване, при което се изменят не само размерите, но и формата на 

отделните детайли. 
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Това е причина за изменение на параметрите на машините през 

целия процес на пребиваването им в производство (получаване, 

разработка, използване по предназначение, съхранение през неработните 

периоди и до тяхното бракуване). Тези изменения, свързани с износване на 

детайлите, нарушаване на условията на контактуване в съединенията и 

естественото стареене на материалите, довеждат до влошаване на технико- 

експлоатационните и икономическите показатели на машините и появата 

на по-чести откази и неизправности, което пък е причина за повече 

престои, респективно по- малко време за работа. 

От голямото разнообразие на фактори, които, както е известно, 

действат не отделно, а комплексно, и са причина, както вече беше 

подчертано за влошаване на технико-експлоатационните и 

икономическите показатели и за появата на откази и неизправности, 

основните от тях могат да бъдат обединени в три групи: конструктивни, 

технологични и експлоатационни (фиг. 2). 

Първите две групи основни фактори се проявяват в следствие на 

нарушение на техническите изисквания в процеса на проектиране и 

изработване (производство) на машините. Известно е, че надеждността на 

машините се залага при тяхното проектиране, постига се при 

изработването (производството) и се реализира в процеса на тяхното 

използване. Ето защо изборът на конструкция на машината, качеството на 

материалите и спазването на технологията на изработката на отделните 

детайли оказват определящо влияние върху интензивността на износването 

и поява на откази, върху общия срок на служба на машините и др. 

 

Фиг. 2. Взаимовръзки между основните групи фактори влияещи върху 

техническото състояние на машините 

Познаването на третата група фактори – експлоатационните, които 

оказват въздействие в процеса на работа, тяхната природа и начин на 



56 

 

проявление, методите и средствата за намаляване на тяхното вредно 

влияние е въпрос от изключителна важност за работещите в областта на 

използване и обслужване на машините. 

Към тази група фактори се отнасят различни по естество 

въздействия, от които за машините, работещи земеделското производство 

в най-важни са околната среда, режима на работа (натоварването) и 

нарушаване на правилата за използване и техническо обслужване. 

От изброените основни фактори от трета група, които влияят върху 

изменението на параметрите и показателите на машините се вижда, че към 

групата на факторите, обуславящи околната среда се отнасят тези с 

абразивно и корозионно действие, а така също и биологическата среда от 

една страна и агроклиматическите фактори от друга. 

Абразивното въздействие върху детайлите и възлите на тракторите и 

разнообразните самоходни и несамоходни земеделски машини в 

определяща степен зависи от физико-механическия състав и 

дисперсионната структура на почвата и вида и състоянието на 

обработваемия материал. Влиянието на абразивното действие на 

различните типове почви е различно и се изразява в износване както от 

непосредственото контактуване на работните органи, така и от попадане на 

прах, растителни остатъци и други частици от обработваемия материал в 

механизмите и системите на машините. 

Корозионното въздействие върху земеделска техника (ЗТ), 

стареенето на неметалните елементи и промяната на тяхната структура е 

най-силно през периода на тяхното съхранение, който за болшинството от 

машините е значително по-продължителен, отколкото периодите, в които 

те работят. 

 

 

 
1. Какво е техническо състояние на машината? 

2. Какво е изправност? 

3. Какво е работоспособност? 

4. Кои са възможните технически състояния на машините в земеделието? 

5. Какво е отказ и какви видове отказ познавате? 

6. Посочете групите фактори, които са причина за появата на откази и 

неизправности. 
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  Цел: Запознаване с видовете системи за техническо обслужване, 

както и със същността и съдържанието на планово-предупредителната 

система за ТО 

 

1. Видове системи за техническо обслужване 

Загрижени за осигуряване доброто техническо състояние на 

използваните машини, заедно с навлизане на машините в различните 

сфери на човешката дейност, се е наложило да се формулират основните 

правила и въздействия, прилагани ежедневно и периодично. 

Постепенно тези правила и въздействия са намерили все по-голямо 

приложение и са обособени в система за техническо обслужване. 

Техническото обслужване (ТО) е комплекс от дейности за 

поддържане на изправността или работоспособността на изделието (в 

нашия случай - машината) при подготовка и използване по 

предназначение, при съхранение и транспортиране. 

Разграничават се следните видове системи за техническо 

обслужване: 

 В зората на навлизане на машините в производството започва 

прилагане на определени правила, които основно са се отнасяли за 

отстраняване на вече появили се неизправности и откази. Ако 

съвкупността от тези правила въобще може да се нарече “система”, то това 

е първоначалния й вид и има сериозни недостатъци, които ще се изяснят в 

следващите редове. 

 Планово-профилактична система за техническо обслужване с 

твърдо регламентирани срокове и съдържание 

Това е системата, която най-дълъг период се прилага в нашата 

страна. Тази система (заедно със своите структурни елементи) се нарича 

планова поради това, че всички видове технически обслужвания се 

изпълняват по предварително изготвен план-график след изпълнение на 

определен обем работа (моточасове), след изгаряне на определено 

количество основно гориво или изминати километри. 

Системата се нарича профилактична, тъй като чрез предвидените в 

нея циклично повтарящи се превантивни (изпреварващи) операции и 

мероприятия по измиване, смазване, проверяване на техническото 

състояние, притягане,  регулиране и др. се цели да не се допуснат 

интензивни износвания и/или откази, т.е. чрез редовно, качествено и 

пълнообемно извършване на операциите, предвидени в системата за 

техническо обслужване, се постига висока техническа готовност на 

машините и удължаване на техния междуремонтен период. 

ТЕМА 3.2. СИСТЕМА ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И 

РЕМОНТ 
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Основа на планово-профилактичната система са ежесменните и 

периодичните (плановите) технически обслужвания (ТО), сезонните ТО, 

контролно-диагностичните прегледи, съхранение през неработните 

периоди 

 Планово-предупредителна система за техническо обслужване по 

необходимост. 

Това е усъвършенстван вариант на планово-предупредителна 

система за техническо обслужване с твърдо регламентирани срокове и 

съдържание, при който чрез методите и средствата на техническата 

диагностика се установяват отклоненията в техническото състояние на 

машината и само в тези възли и системи, където такива са констатирани, в 

тях се провеждат дейностите, предвидени за съответния вид техническо 

обслужване. 

2. Същност и съдържание на  планово-предупредителните системи 

за техническо обслужване.  

Планово-предупредителната система се характеризира с: 

а) точно определена периодичност (след колко моточаса работа 

или количество изгорено гориво (при трактори и други самоходни 

земеделски машини) или изминати километри пробег (при автомобилите) 

трябва да се провеждат елементите на системата за техническо 

обслужване. Тази периодичност има точно определена кратност; 

б) строга цикличност (последователност) на редуване на 

елементите; 

в) унификация (приемственост) на включените в различните видове 

ТО операции (всеки по-висш номер обслужване включва всички операции, 

извършвани при по-низшия номер). 

Визуална представа за два вида планово-предупредителни системи 

може да се получи от фиг. 1 и фиг. 2. 

Фиг. 1. Номограма за периодичността на провеждане на ТО по БДС 

Фиг. 2. Номограма за периодичността за по-новите 

енергетични машини (трактори) 
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Известните досега планово-предупредителните системи за 

техническо обслужване имат регламентирана структура, своя 

характеристика и определена същност (съдържание). Поради някои 

различия в отделните системи, тук се разглеждат конкретните особености 

на планово-предупредителните системи за техническо обслужване, 

предназначени за основните групи машини, използвани в земеделското 

производство: трактори, автомобили, самоходни и несамоходни 

земеделски машини. Периодичността на техническите обслужвания на 

тракторите и земеделските машини е регламентирана в моточасове или 

килограми изразходвано гориво, но е различна за старите и нови марки 

машини. 

Периодичността на техническите обслужвания (ТО) на 

автомобилите е определена, в километри пробег в зависимост от условията 

на работа, които са разделени в три групи: 

I група - пътища с усъвършенствани покрития в добро и средно 

състояние, преминаващи през равнинни и слабо хълмисти местности; 

II група - пътища с твърди преходни покрития с 

трошена каменна настилка и други пътища в добро състояние в планински 

местности; пътища с интензивно движение в чертите на големите градове 

над 50 000 жители; 

III група - пътища в лошо състояние в планински местности 

и горски обекти, черни пътища, в полетата и др. 

Цикличността на провеждане на периодичните ТО на тракторите и 

останалите самоходни земеделските машини е тристепенна - след всеки 

три последователни ТО №1 се провежда едно ТО №2, след всеки три 

последователни ТО №2 се провежда едно ТО №3. 

Цикличността на провеждане на ТО на автомобилите е както 

тракторите, но най-сложният вид ТО е №2. 

3. Организация и изпълнение на сервизната дейност 

Организацията на специализираните фирмени сервизи 5  на 

земеделска техника (на известни марки като New Holland, John Deere, 

Claas, Fendt и др.) може да бъде различна в зависимост от спецификата и 

вида на техниката, от състоянието на обслужващата база и др. фактори. 

Сервизите за техническо обслужване, централните пунктове и др. 

обслужващи сервизи са посредници между специализираните сервизи, 

предприятията производители на машини и собствениците на машините. 

Тяхната взаимовръзка се основава на дългосрочни или краткосрочни 

договори, сключени при взаимоизгодни условия. 

В основата на сервизното обслужване си остава планово-

предупредителната система за техническо обслужване на техниката, както 

и плановото провеждане на диагностичните прегледи, а обемът и видът на 

                                           
5 Такава форма на провеждане на ТО е подходяща за земеделски предприятия с неголям брой трактори и 

друга земеделска техника 
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извършваните обслужващи въздействия зависи от данните при 

диагностирането на елементите. Специализираните сервизи използват 

скъпоструваща и модерна техника за диагностика и техническо 

обслужване, която дава пълнообемна и точна информация за техническото 

състояние на даден механизъм, система или машината като цяло. 

Една такава специализирана система е представена на фиг. 3 и 

представлява първия в света многоканален уред за диагностика на 

земеделски машини. Софтуерът IDC3 Agri е разработен за работа с тестер 

за диагностика  

Navigator TXT, свързан към компютър. Електронните системи използвани 

при тракторите, комбайните и останалите земеделски машини стават все 

по-сложни, и за механиците е все по-трудно да извършват необходимите 

профилактични въздействия по тях. Поради тази причина, ТЕХА е 

разработила програма, която позволява на механиците да диагностицират и 

поправят всички широкоразпространени марки, включвайки John Deere, 

New Holland, Case, Fendt, Krone, Steyr, Same, Deutz-Fahr, Claas, 

Lamborghini, Hurlimann, Landini и McCormick. 

Формирането на система от показатели за оценка на ефективността е 

важно за изпълнението на сервизната стратегия. Успехът на сервизната 

фирма по претворяване на стратегията в конкретни правила за управление 

на бизнеса зависи до голяма степен от съответствието между системата за 

оценка на ефективността и сервизната стратегия и от степента, с която 

оценките за ефективност мотивират работещите в сервизния бизнес да 

изпълнява тази стратегия. 

 

 

Фиг. 3. Многоканален уред за диагностика 

на земеделски машини 
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1. Какво гласи дефиницията за „техническо обслужване”? 

2. За коя система са характерни периодичността, цикличността и 

унифицираността? 

3. Какво представлява разпънатата номограма за провеждане на 

техническите обслужвания? 
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Цел: Запознаване със същността на ремонта, видовете ремонт и  

необходимостта от извършване на ремонтни въздействия 

 

Ремонтът на енергетичното средство е тясно свързан с въпроса за 

неговата икономическа изгода, която трябва задълбочено да се проучи. 

Много пъти ремонтът се извършва не защото той е икономически изгоден, 

а защото енергетичното средство е необходимо. Понякога с 

изразходваните средства за основен ремонт на енергетичното средство е 

по-изгодно да се купи ново такова. Обаче купуването на ново енергетично 

средство или пък възможността за доставянето му зависи от много 

стопански фактори и при дадени условия, като се вземат пред вид известни 

по-належащи нужди, често пъти се налага да се извърши ремонт на такова 

енергетично средство, с разходите по което може да се купи ново.  

Според теорията експлоатацията на енергетичното средство е 

дотогава икономична, докато разходите за поддържането и ремонта не 

надминават половината от нормативно установените разходи за 

експлоатацията. Тази постановка се отнася и за ремонта на отделни части. 

Тук също така често пъти е по-изгодно вместо ремонта, изискващ 

много ремонтни часове, да се достави резервна част и да се монтира в 

условията на сервизната база.  

Необходимите ремонти са подредени в три групи: текущ, среден и 

основен ремонт. 

1. Текущият ремонт се извършва според нуждата от ремонт, без да 

се запланува самият ремонт. При текущия ремонт се поправят само малки 

повреди, сменят се износените части, без да се демонтират главните възли 

на енергетичното средство. При текущия или средния ремонт не трябва да 

се сменя само едната част от сдвоени части (например зъбни колела).  

Средният и основният ремонти се извършват след изминаване на 

определените моточасове или километри пробег и според необходимостта 

от ремонт на отделните възли. 

2. При среден ремонт на енергетичното средство се извършва 

среден ремонт на двигателя, скоростната кутия и заден мост, а на другите 

възли и конструкцията се извършва текущ ремонт. 

При нови енергетични средства (без оглед на вида) за отделните 

главни възли, например двигател, скоростна кутия, преден и заден мост, 

кормилен механизъм, се предписват еднакви норми за отработени 

моточасове или изминато разстояние до основния ремонт.  

3. При основния ремонт енергетичното средство напълно се 

разглобява, измива, проверява, ремонтират се всички части, сглобяват се и 

се изпитват главните възли, след което се изпробва и цялото енергетично 

средство.  

ТЕМА 3.3. ВИДОВЕ РЕМОНТ 
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Не е необходимо и при основния ремонт да се сменят всички части 

(например изправните зъбни колела на скоростната кутия или на 

диференциала се монтират обратно по местата им). 

Нормата за изработка или пробега на двигателя до основния му 

ремонт обикновено е еднаква с нормата на изработката или пробега на 

енергетичното средство до средния му ремонт. Нормата на пробега на 

предния мост при автомобилите (когато не е задвижващ) е 25% от нормата 

за изработката или пробега на автомобила до основния му ремонт. 

 

 

 

 

 
1. При какви обстоятелства се планира ремонт? 

2. Какви видове ремонт познавате? 

3. Дайте пример за текущ ремонт на трактор. 
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Цел: Запознаване с видовете техническо обслужване на трактори, 

автомобили и земеделски машини (самоходни и несамоходни) 

  

 1.Структуроопределящите елементи на планово-

предупредителната система за машините, работещи в земеделието са: 

а) за тракторите : 

♦ разработване в експлоатационни условия;  

♦ежесменни технически обслужвания; 

♦планови (периодични) технически обслужвания № 1, № 2 и № 3; 

♦сезонни технически обслужвания; 

♦контролен диагностичен преглед (КДП); 

♦съхранение през неработните периоди; 

б) за автомобилите : 

♦разработване в експлоатационни условия; 

♦ежесменни технически обслужвания; 

♦планови (периодични) технически обслужвания № 1 и № 2; 

♦отстраняване на несложни неизправности; 

♦сезон-ни технически обслужвания; 

в) за самоходните земеделските машини (основно зърно- и други 

видове комбайни) : 

♦разработване в експлоатационни условия ; 

♦ежесменни технически обслужвания; 

♦периодични технически обслужвания; 

♦следсезонни технически обслужвания; 

♦съхранение през неработните периоди ; 

г) за несамоходните земеделските машини (машини за почвообработка, 

сеитба, торене, растителна запита и др.): 

♦разработване, 

♦ежесменни технически обслужвания; 

♦следсезонни технически обслужвания; 

♦съхранение през неработните периоди. 

 

2. Технически обслужвания при трактори и автомобили 

В нашата страна е възприета тристепенна (ТО №1, ТО №2 и ТО №3) 

система за техническо обслужване на тракторите и двустепенна (ТО №1 и 

ТО №2) - за автомобилите. Основен измерител на периодичността на 

тракторите са моточасовете работа. Така за старите марки трактори на 

всеки 60 м.ч. се провежда обслужване, ТО №1, през 240 м.ч. ТО №2 и през 

960 м.ч. – ТО №3. 

Ще припомним, че действащата система за ТО е унифицирана - при 

всеки по-висш номер ТО се извършват отначало операциите, предвидени в 

ТЕМА 3.4. ВИДОВЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 
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по-нисшия номер ТО и допълнително онези операции, характерни за 

съответния номер. Но има и изключения, за които ще стане дума по- надолу. 

Така при ежесменните технически обслужвания се проверява общото 

техническо състояние на възлите и агрегатите чрез външен оглед и 

ослушване, почистване и зареждане с гориво и охлаждаща течност. 

При ТО-1 на тракторите освен операциите от ежесменното 

обслужване се извършва и още измиване на трактора, почистване и 

промиване на хранителната система, смазват се възлите и механизмите, 

проверява се, и ако е наложително се регулира натегнатостта на ремъците 

на вентилатора, компресора и генератора. 

При ТО-2 и ТО-3 на тракторите е предвидено изпълнение на всички 

операции, но при тях преобладават регулировъчните работи. При ТО-2 се 

подменя маслото в картера на двигателя и в корпусите на гориво- 

нагнетателната помпа и регулатора, а при ТО-3 главно внимание се обръща 

на възлите, механизмите и системите, от които зависят мощностните и 

икономическите показатели (в т.ч. гориво-нагнетателната помпа) и освен 

това се сменят маслата в силовото предаване, ходовата система 

(трансмисия) и работното оборудване с предварителна промивка на тези 

възли. След проверка на състоянието и регулиране на гориво-

нагнетателната помпа и дюзите и подмяна на филтриращите елементи на 

филтъра за фино почистване на горивото, отново се определят мощностните 

и икономически показатели. Проверява се състоянието и 

работоспособността на мазителната и хидравличната система (фиг. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Обем от операциите, заложени при всеки пореден номер 

техническо обслужване 

 

С цел да се избегнат ненужни демонтажно-монтажни операции за 

проверка състоянието на основните възли (особено на двигателя) и за 
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установяване общото състояние на тракторите, като една от основните 

операции при ТО се явява тяхната проверка със средствата и методите на 

техническата диагностика - извършват се операции от т.нар. функционална 

диагностика (за проверка на функционалната годност на отделни възли, 

механизми и системи). 

От общоприетата унификация на различните видове ТО има и 

изключения. Например при ЕТО (ежесменните) и при ТО-1 ( на тракторите 

и другите самоходни машини) се проверява нивото на маслото, е ако е 

необходимо се долива масло в картера на двигателя, в корпуса на гориво- 

нагнетателната помпа и регулатора на оборотите, но при ТО-2 тези 

операции не е необходимо да се провеждат, тъй като маслото в тези места 

при ТО-2 се подменя със свежо. 

ТО-1 при автомобилите включва освен операциите от ежесменното 

още: външно измиване, смяна на масло в картера на двигателя, проверка на 

закрепването на механизмите и агрегатите, проверява се хлабината в 

лагерите на предните колела, свободния и пълния ход на спирачките, 

ръчната спирачка и др. 

При ТО-2 при автомобилите освен всички операции от ТО-1, се 

включва още: проверка на дюзите (свещите), компресия в цилиндрите на 

двигателя, херметичността на хранителната система, охладителната и 

мазителната системи, топлинната хлабина в клапанния механизъм, ъглите 

на установяване на предните колела (сходимост), хлабините в карданното 

предаване и др. 

 

3. Технически обслужвания при земеделски машини 

Поради голямото разнообразие и сложност в конструкцията има 

редица специфични особености при провеждане на ТО при различните 

типове селскостопански машини. 

В най-общи линии операциите по ТО на машините са следните: 

За самоходни комбайни и други машини със собствен двигател - 

разработка в експлоатационни условия, ежесменни ТО, периодични ТО, 

следсезонни обслужвания и съхранение. 

За всички останали машини - разработка, ежесменни и следсезонни 

ТО и съхранение. 
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1. Колко степенна е системата за техническо обслужване на 

тракторите в България? 

2. Колко степенна е системата за техническо обслужване на 

автомобилите в България? 

3. През колко моточаса се провежда ТО-1? 

4. Колко броя ТО-1 се провеждат до достигане провеждането на 

ТО-2? 

5. Какви обслужвания се извършват при несамоходните 

земеделски машини 
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Цел: Запознаване със значението на техническата диагностика, 

както и със същността и съдържанието на видовете диагностични проверки 

за контролиране работоспособността на машините 

 

Техническата диагностика е инструмент за определяне на 

необходимостта от провеждане на една или друга операция от съответния 

номер на техническо обслужване. Поради тази причина организационните 

форми на прилагане на техническата диагностика не могат да се 

разглеждат откъснато от организацията на техническото обслужване. 

В зависимост от предназначението, честотата и използваните методи 

и средства, се прилагат следните видове контрол на работоспособността на 

машините: 

а) органолептичен ( чрез ослушване, оглеждане и др.); 

б) чрез използване на постоянно вградени устройства (типови 

елементи) за контрол; 

в) чрез специални (стационарни или преносими) прибори, 

специализиран софтуер и хардуер. 

Органолептичният контрол е базиран на субективния принцип на 

оценяване изправността и работоспособността на отделни възли, 

механизми и системи на трактора чрез външен оглед, ослушване и 

докосване. Този вид контрол се прилага при ежесменните обслужвания и в 

процес на работа (фиг. 1). 

 

 

Контролът на работоспособността чрез използване на вградени 

устройства е значително по-надежден, които дава информация за 

моментното състояние на конкретен възел, механизъм или система. Тези 

устройства най-често се монтират в кабината на машината и показват: 

ТЕМА 3.5. ТЕХНИЧЕСКА ДИАГНОСТИКА 

 
 

Фиг. 1. Органолептичен контрол 
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температурата на охлаждащата течност и на маслото в мазителната 

система; налягане на маслото в различните системи на трактора; честота на 

въртене на коляновия вал на двигателя и др. (фиг. 2). 

 

 

Отклоняването на значението на даден параметър от нормалните му 

значения е сигнал за нарушена работа в съответния механизъм или система 

и за необходимост от срочна намеса за предотвратяване появата на отказ. 

За облекчаване на работата на механизатора и избягване на 

необходимостта непрекъснато да се търси справочна литература или да се 

помнят нормалните стойности на отделните параметри, вградените 

устройства представляват типови елементи (термометри, манометри, 

 

 
 

Фиг. 2. Контрол на работоспособността чрез използване на вградени 

устройства 
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тахометри, сигнални лампи, звукови сигнали и др.), скалите на които са 

оцветени в различни цветове в зависимост от типа и начина на отчитане на 

уреда. Така например „недостатъчно”, т.е. по-ниско от нормалната 

стойност е означено в жълто; „нормално” - със зелено; „недопустимо”, т.е., 

по-високо - с червено; сигналните лампи светват с червена светлина при 

поява на ненормални стойности на контролния параметър и др. 

Вградените устройства служат за контролиране на 

работоспособността на основните механизми и системи на трактора на 

принципа „изправно”-„неизправно” и се използват на всички етапи от 

използване на машините: при разработка, при ежесменните и плановите 

ТО, непосредствено в процеса на работа за определяне на състоянието и за 

правилността на избора на режим на работа и др. 

Използването на информацията от постоянно вградени устройства за 

контролиране на изправността и работоспособността е подходящо при 

провеждане на ежесменни, планови (№1 и №2) и при текущи 

(нерегламентирани) проверки на състоянието на трактора. 

Особено подходящи, а по тази причина и препоръчвани за 

използване за този вид контрол на работоспособността на машините в 

земеделието са методите и средствата на техническата диагностика. В 

табл. 1 са систематизирани диагностичните проверки за контролиране 

работоспо-собността на тракторите при различните видове ТО. 

При провеждането на плановите технически обслужвания поради 

големия брой контролно-диагностични операции, дейностите по ТО и 

диагностика се сливат. 

Поради този факт произтича и необходимостта както за използване 

на оборудване, прибори и уредби за ТО, включващи диагностична 

апаратура (най-често при ТО-1 и ТО-2), така и от обзавеждането на 

специализираните сервизи за ТО с диагностични средства, необходими за 

извършване на контролно-диагностичните операции при ТО-3, сезонните 

обслужвания и контролно-диагностичните прегледи. Когато в сервиза за 

ТО е планувано да се обслужват по-малко от 50-60 броя енергетични 

машини (трактори и комбайни), една такава диагностична уредба се 

използва съвместно от две или три бази за ТО. 

Поелементната диагностика при ТО-1 и ТО-2 (за тракторите) се 

извършва от квалифициран персонал за провеждане на ТО, които 

допълнително са обучени за работа и с диагностична апаратура. Те могат 

да провеждат съответните мероприятия, както в стационарни условия, така 

и в полеви но с помощта на подвижни агрегати за ТО, оборудвани с всичко 

необходимо и достатъчно за провеждането на съответния обем от 

операции заложени в поредния номер ТО. 

Комплексна диагностика при тракторите се извършва задължително 

в стационарни условия от високо квалифициран персонал - диагностици. 

За тази цел се използват стационарни диагностични апаратури и 

мултифункционални средства за комплексна диагностика. За да се 

избегнат празните пробези и загуба на време на тракторите и комбайните е 
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целесъобразно да се използват мобилни съоръжения - станции за ТО и 

диагностика. 

 
Видове диагностични проверки за контролиране 

работоспособността на тракторите                                               Таблица 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Провежда се 

при: 
ЦЕЛ СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ 

1 2 3 

ЕЖЕСМЕННИ 
ТО 

(ЕТО) 

Определяне на готовността на 

трактора за изпълнение на 

предстоящия вид операция (работа) 

Проверява се общото техническо състояние на 

трактора с използване на органолептичните 

методи и вградените средства за контрол. 

ТО-1 

Освен операциите от ЕТО се 

определя техническото състояние на 

спомагателните системи на 

двигателя. 

Проверява се общото техническо състояние на 

трактора и на спомагателните системи на 

двигателя с използване на вградените средства 

и на несложни диагностични прибори. 

ТО-2 

Освен проверките от ТО-1 трябва да 

се определи техническото състояние 

на механизмите, влияещи на 

безотказността на трактора и на 

икономичната работа на двигателя. 

Извършва се проверка на работоспособността 

на основните механизми на двигателя, 

трансмисията и работното оборудване с 

използване на диагностични прибори и 

оборудване. 

ТО-3 

Определяне на техническото 

състояние на отделните механизми и 

системи и на трактора като цяло. 

Провежда се задълбочена проверка за 

установяване на техническото състояние на 

отделните механизми и системи и на трактора 

като цяло с използване на сложни 

диагностични прибори и системи, включително 

и стационарни. 

СЕЗОННИ ТО 

Определяне на готовността на 

трактора за работа в есенно- зимни 

или пролетно-летни условия. 

Освен всички проверки предвидени за ТО-3, се 

проверява системата за регулиране на 

топлообмена и онези механизми, които 

осигуряват нормално функциониране на 

трактора в конкретни климатични условия. 

ПО ЗАЯВКА 

За определяне мястото, вида и 

причината за отказа (ако такъв е 

настъпил) или техническото 

състояние на трактора като цяло. 

Извършват се необходимите проверки да 

откриване на отказ или се извършват проверки 

(вж.ТО-3) за установяване на техническото 

състояние на трактора. 

Преди ТО-3, 

предшестващо ОР 

(ресурсно 

диагностиране); 

след изпълнение на 
междуремонтния 

срок или на 

направеното вече 

удължение на 

срока. 

Определяне на остатъчния ресурс на 

основните механизми и системи на 

трактора като цяло. 

Извършва се задълбочена проверка на онези 

възли и механизми, по които се определя 

ресурса на главните съставни детайли и на 

целия трактор с цел да се даде заключение за 

състоянието на трактора и възможност да бъде 

удължен междуремонтния срок или не. 
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При комбайните и другите сложни земеделски машини 

поелементната диагностика се извършва при провеждане на плановите 

обслужвания от квалифицирания персонал. Комплексната диагностика се 

провежда обикновено в стационарни условия и най-често при 

следсезонните обслужвания. В съвременната диагностика се прилагат и 

използват диагностични програми (фиг. 3). 

 

 
 

Фиг. 3. Специализирани програми на фирма CLAAS и на John Deere за 

диагностика и резервиране на части 
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1. Какво се цели с провеждането на техническата диагностика? 

2. Избройте видовете контрол на работоспособността на машините. 

3. Кои са постоянно вградените устройства за контрол на машините? 

4. При извършване на кои обслужвания на комбайните и другите 

сложни земеделски машини се използва поелементната диагностика? 
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Цел: Запознаване с операциите от видовете технически обслужвания 

на автотракторните двигатели 

 

Технологичните операции, които се извършват при ежесменните и 

плановите ТО на автотракторните двигатели са следните: 

1. Ежесменно техническо обслужване 

Двигател 

 Проверяване на херметичността, на съединенията на 

хранителната система, мазителната и охладителната система на двигателя; 

 Проверява се нивото и се долива (при необходимост) масло в картера 

на двигателя и вода в радиатора; 

 Проверява се работата на двигателя на празен ход и под товар и 

действието на уредите за температурата на водата и налягането на маслото; 

 Спира се двигателят, за да се провери действието на 

центробежния филтър за почистване на маслото. 

Хранителна система 

За бензинов двигател: 

 зареждане резервоара на автомобила с гориво и се проверява 

плътността на съединенията на хранителната система; 

 при работа в силно запрашена среда е необходимо да се измие 

въздушния филтър на карбуратора и да се смени маслото в него. 

 За дизелов двигател: 

 зареждане на автомобила с гориво и се проверява херметичността на 

съединенията на хранителната система; 

 когато се работи при силна запрашеност на въздуха е необходимо да 

се измие въздушния филтър и да се смени маслото в него; 

 проверява се маслото в картера на гориво-нагнетателната помпа и 

при необходимост се долива. 

Електрическа уредба: 

 проверка на дейността на приборите за осветление, 

сигнализация, стъклочистачки и контролно- измервателни прибори; 

2. Техническо обслужване №1 
Техническо обслужване №1 при двигателите и системите им 

включва всички операции съдържащи се в ежесменното техническо 

обслужване и такива допълнителни като: 

Двигател: 

 проверка на всички конзоли и прибори, закрепени на двигателя, а 

така също и закрепването на двигателя към рамата; 

 проверява се и се регулира натегнатостта на ремъците; 

ТЕМА 3.6. ТО И ДИАГНОСТИКА НА МЕХАНИЗМИТЕ И 

СИСТЕМИТЕ НА АВТОТРАКТОРНИТЕ ДВИГАТЕЛИ 
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 през едно ТО-1 (по график) се извършва смяна на маслото в картера 

на двигателя и се подменя филтриращия елемент на филтъра за фино 

пречистване и се почиства вътрешната повърхност на капака на корпуса на 

цедката на центробежния филтър за маслото; 

 при всяка смяна на маслото се промива ваната и филтриращия 

елемент на въздушния филтър на карбуратора, както и въздушния филтър 

за вентилация на картера на двигателя. 

Хранителна система: 

На бензинов двигател: 

 проверява се действието на управление на дроселовата и 

въздушната клапи на карбуратора. 

На дизелов двигател:  

 проверява се действието на управление на горивонагнетателната 

помпа; 

 източват се утайките от резервоара и филтъра за фино 

пречистване на горивото; 

 проверява се притегнатостта на дюзите и при нужда (при топъл 

двигател) се притягат; 

 промива се филтъра за фино пречистванена горивото и ако е 

необходимо се подменя филтриращия елемент. 

Електрическа уредба: 

 проверява се действието на фаровете, закрепването им и 

направлението на светлинния поток; 

 почиства се акумулаторната батерия от прах и електролит и се 

почистват вентилационните отвори на капачките; 

 проверява се закрепването на проводниците към клемите; 

 проверява се нивото на електролита и при необходимост се 

долива дестилирана вода; 

 проверява се действието на звуковия сигнал , лампите на 

арматурното табло, натегнатостта на ремъка на генератора, смазват се 

лагерите на генератора и вала на прекъсвач-разпределителя. Трансмисия: 

 проверка на пружината и свободния ход на педала на съединителя 

(при необходимост се регулира свободния ход на педала); 

 проверка и притягане на болтовете, закрепващи скоростната кутия 

към картера на съединителя; 

 проверка на закрепването на карданните съединения, фланците на 

полуосите, капака и картера на главното предаване на задния мост; 

 проверка на нивото на маслото в картера на задния мост и ако е 

необходимо, доливане с масло. 

3. Техническо обслужване №2  
ТО-2 включва освен всички операции, предвидени за изпълнение при 

ТО-1, още: 

Двигател: 
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- проверка на закрепването на радиатора, бронята му, жалузите и 

капака; 

- проверка и притягане на главата към блока посредством 

динамометричен ключ (фиг. 1. ) 

- проверява се компресията в цилиндрите на двигателя, 

натегнатостта на болтовете и гайките на цилиндровата глава; 

 

Фиг.1. Проверка и притягане на гайките на цилиндровата глава 

 

-през едно ТО-2 се проверява и регулира топлинната хлабина между 

стеблата на клапаните и повдигачите. -свалят се дюзите , почистват се 

отворите на разпръсквачите и се проверяват или регулират а специален 

стенд (фиг.2.) 

 

Фиг.2. Стенд за проверка и регулировка на дюзи 

 

 

Хранителна система: 

1. На бензиновия двигател: 

 
 



77 

 

- проверява се закрепването на приборите на хранителната система; 

- проверява се действието на бензиновата помпа - без да се снема от 

двигателя; 

- проверява се нивото на горивото в поплавковата камера на 

карбуратора; 

- проверява се дали лесно се пуска двигателя и неговата работа; 

- измива се бензиновия филтър-утаител, както и на филтъра за фино 

пречистване на горивото; 

- измива се въздушния филтър на карбуратора и се подменя маслото в 

него. 

2. На дизелов двигател: 

- проверява се закрепването на елементите на хранителната система; 

- проверява се действието на горивонагнетателната помпа, устройството 

за първоначално пускане на двигателя, работата на дюзите; 

- сменя се маслото в картера на горивонагнетателната помпа и в кутията 

на регулатора. 

Електрическа уредба: 

- проверява се закрепването и състоянието на акумулаторната батерия (с 

амперметър и товарна вилка), при необходимост се сваля батерията за 

зареждане; 

- почистват се и се притягат генератора, стартера и реле-регулатора; 

- проверява се състоянието на колектора и четките на генератора и 

стартера; 

- продухват се със сгъстен въздух генераторът и стартерът за 

почистването им от прах; 

- смазват се лагерите на генератора и стартера; 

- почистват се свещите, бобината и проводниците за високо напрежение 

от прах и др.; 

- демонтират се свещите, проверява се състоянието им и ако е 

необходимо, се почистват от нагар и се регулира хлабината между 

електродите; 

- демонтира се прекъсвач-разпределетителят, почиства се външно от 

прах и др.; 

- проверява се състоянието на контактите и се регулира хлабината между 

тях; 

- смазва се валът на прекъсвач-разпределителя и се проверява 

състоянието на проводниците за ниско и високо напрежение. 

Трансмисия: 

- проверява се и се регулира работата на съединителя; 

- проверява се херметичността и състоянието на скоростната кутия; 

- проверяват се и се притягат при необходимост горните и странични 

капаци на скоростната кутия и капачките на лагерите на водимия и 
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междинен вал; 

- проверява се състоянието на гайките, закрепващи диска или барабана 

на ръчната спирачка; 

- проверява се хлабината в карданните съединения и конзолата на 

опорния лагер; 

- проверява се херметичността и състоянието на картера на задния мост; 

- закрепват се капакът на предния лагер на водещото конично зъбно 

колело (пиньона), страничните капачки на картера на главното 

предаване и задната капачка на картера. 

Ходова част: 

- оглежда се състоянието на гредата на предния мост; 

- проверява се и се регулира ъгълът на сходимост на предните колела; 

- при повишено износване на гумите се проверява и се регулира и 

страничния наклон, надлъжния и напречния наклон на шенкелните 

болтове и ъгълът на завоя на предните колела; 

- проверява се хлабината в шенкелните съединения; 

- проверява се правилно ли са разположени предния и задния мост (дали 

има изкривявания), състоянието на рамата, тегличната кука, ресьорите, 

амортисьорите, закрепването на ушите, ресьорните болтове, 

възглавниците на ресьорите и амортисьорите; 

- проверява се състоянието на джантите на колелата, гумите, налягането 

на въздуха в гумите (при необходимост се довежда до нормалното); 

- отстраняват се чуждите тела и предмети, заседнали между сдвоените 

гуми; 

- подменят се износените или с други повреди гуми; 

- разместват се гумите в съответствие със схемата (фиг. 3) 
 

 
Фиг. 3. Схема за разместване на гумите на автомобилите 

 

Органи за управление: 
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- притягат се закрепващите болтове на кутията на кормилния механизъм 

към рамата и на кормилния вал към конзолата на кабината; 

- проверява се свободният ход и усилието на въртене на волана, 

закрепването на спирачния кръг, главния спирачен цилиндър, на 

въздушните балони, на спирачните камери, на опорите на 

разтоварващите ексцентрици, на оста на спирачните челюсти, на 

спирачните дискове; 

- оглежда се състоянието на спирачните барабани, челюсти, феродови 

накладки, пружини; 

- регулира се хлабината между спирачните накладки и барабаните; 

- проверява се нивото на спирачна течност на главния спирачен 

цилиндър. 

 

 

 
1. Кои основни системи от трактора се проверяват задължително при 

ежесменното обслужване? 

2. При кой номер ТО се провежда проверка и регулиране на дюзите на 

дизелови двигатели? 

3. Кога се проверява топлинната хлабина? 

4. С какво и кога се прави проверка и притягане на главата към блока на 

двигателя? 

5. Кога се подменя маслото в двигателя с вътрешно горене? 
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Цел: Запознаване с основните видове съхранение, както и с 

операциите при съхранението на земеделските машините. 

  

1. Организация и управление на съхранението на земеделската 

техника 

Съхранението на земеделската техника е процес на комплексно 

обслужване, имащо за цел дълготрайно запазване на работоспособността 

през неработния период на съответната земеделска машина. 

Организационните предпоставки, спрямо които се съобразява 

съхранението като процес, са: 

 Отделяне на терен и подготовка на района, в който ще се изгради 

цялата база по съхранението на земеделските машини. Избора на терен се 

съобразява и с конкретните природо-климатични условия, подпочвени 

води, наклон на терена и др.; 

 Проектиране и изграждане на база за смесено съхранение на 

земеделска техника. Базите включват площадки за открито и за закрито 

съхраняване (навеси), помещения за напълно закрито (защитени 

помещения) служещи и за складове на демонтирани възли или елементи. 

 Кадрово обезпечаване на дейността – то зависи от размера на 

земеделското предприятие т.е. от числеността на земеделските машини. 

Налице трябва да има главен механик,, шлосер-монтьори и др. персонал. 

При наложителност се присъединяват и допълнително квалифициран 

персонал. 

 Ефективно взаимодействие между сервизната група и групата от 

работещи в базата. Съгласуваност при провеждане на съответните 

операции по ТО. 

Земеделските машини са подложени на вредното въздействие на 

околната среда, което влошава по-интензивно тяхното техническо 

състояние и намалява срока на тяхното използване, поради което те трябва 

умело да се съхраняват през неработния им период. Именно през тези 

неработни периоди, тракторите, комбайните и другите земеделски машини 

много често намаляват или дори загубват работоспособността си 

значително по-бързо отколкото по време на работа. По продължителност 

неработните периоди са дълги и при някои машини достигат до 80-85%. 

Плуговете се използват основно през пролетта 15-20 дена и през есента 

около 2 месеца, сеялките се използват не повече от 20-25 дни, 

зърнокомбайните работят не повече от 2 до 2,5 месеца от годината. Поради 

тази причина на въпросите на съхраняването трябва да се отделя особено 

внимание. В периода на съхранение в машините протичат процеси като 

ТЕМА 3.7. ПОЧИСТВАНЕ И ИЗМИВАНЕ. СЪХРАНЯВАНЕ НА 

МАШИНИТЕ ПРЕЗ НЕРАБОТНИЯ ПЕРИОД 
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изменение на размерите и качеството на материала вследствие 

въздействието на дъжда, росата, снега, слънцето върху отделни метални,  

гумени и пластмасови елементи по машините. Така започват да корозират, 

изгниват, обелват, начупват, напукват или накъсват отделни елементи или 

детайли от машините. 

Предпазването от корозия, от интензивно износване и други форми 

на намаляване на работоспособността на големия брой най-разнообразни 

земеделски машини е актуална задача както за конструкторите, така и за 

обслужващия персонал. Правилно организираната и качествено проведена 

подготовка и консервация за съхранение на машините в земеделието дава 

възможност да се предотвратят разрушаващите действия на атмосферните 

и други фактори и да се увеличи срока на тяхното използване. 

2. Видове и способи на съхранение на земеделските машини 

Мерките, които се вземат, за да се намали вредното въздействие и да 

се проведе правилно и качествено съхранение на земеделските машини, са 

различни по своето естество, както по характер на мероприятията, които се 

извършват, така и по обема им. 

Подготовката и провеждането на съхранението трябва да започне 

непосредствено след последния работен ден на използваната машина. 

В зависимост от продължителността на предстоящия неработен 

период се различават: краткосрочно и дългосрочно съхранение. 

Краткосрочно съхранение се организира за машините, чието използване се 

прекратява за период от 10 дни до 2 месеца, а машините, които не се 

предвижда да работят повече от 2 месеца, се съхраняват за продължително 

време - дългосрочно. 

Подготовката на машините за краткосрочно съхранение се провежда 

веднага след приключване на работа. 

Поради по-големия обем работа, свързан с подготовка за 

провеждането на консервация на машините за продължително съхранение, 

действащите нормативни документи разрешават това да стане най-късно 

до 10 дни след приключване на последния работен период (ден). Това не се 

отнася за операциите като външно измиване и почистване с вода под 

налягане, тъй като това се провежда веднага след приключване на работа 

със земеделските машини. Съхраняването на земеделските машини зависи 

от вида на машината, нейното използване (заетост през годината), 

конструкцията и др. фактори. В зависимост от това съхраняването може да 

се извършва на открити площадки, под навеси, и в закрити помещения. 

Съхраняването на специално подготвени открити площадки се 

прилага най-широко в нашата страна (фиг. 1). Основна причина за такъв 

вид съхранение е, че не изисква големи капитални вложения, но за сметка 

на това съхранението по този начин е по-малко благоприятно за 

земеделските машини. За предпазване на машините от корозия и други 

вредни въздействия неработните им повърхности се боядисват, върху 

работните органи се нанасят специални антикорозионни смазки, а най-

податливите на увреждане детайли и възли се демонтират и предават за 
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съхранение в закрити помещения. 

 

 

 
 

Фиг. 1. Открита площадка за съхраняване на земеделски машини 

 

Съхраняване под навеси или т.н. смесено съхраняване - намира 

приложение при съхраняване на по-нова и скъпоструваща техника, 

изискваща по-добри условия за съхраняване (фиг. 2). 

 

 

 
 

Фиг. 2. Съхраняване на земеделски машини под навеси 
 

Прилага се при земеделски машини като зърнокомбайни, 

сламопреси, адаптери и др. Съхраняването под навес избягва или намалява 

вредното въздействие на валежите, пряката слънчева светлина и др. 

Въпреки това машините не са защитени от влага, ниски температури, прах. 
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Поради тези причини и машините съхранявани под навеси също изискват 

да се обслужват и да им се провежда консервиране, смазване, боядисване, 

гресиране, демонтиране на отделни елементи или възли и др. 

Съхраняване в закрити помещения - намира все по-широко 

приложение при скъпоструващи машини изискващи и налагащи 

съхраняването им на закрито, където по този начин се избягва вредното 

влияние на атмосферните условия върху тях (фиг. 3.). 
 

 
Фиг. 3.Съхраняване в закрити помещения 

 

Технология на съхранение 

Подготовка на машините за съхранение - почистване и измиване. 

Преди съхранение всяка една земеделска машина трябва внимателно 

да се почисти и да бъде измита. Отстраняването от машината на 

замърсявания от различно естество - прах, кал, растения, гориво, масла, 

торове, препарати и др. се явява една от основните операции при всички 

елементи на планово-профилактичната система за техническо обслужване 

и най-вече при подготовката на машините за съхранение. Замърсяванията 

оказват вредно и отрицателно влияние върху дълготрайността и целостта 

на отделни детайли, елементи и възли (метални, пластмасови, гумени, 

каучукови и др.). 

Замърсяванията понижават ефективността от работа на 

топлообменните устройства, затрудняват контрола на отделни елементи и 

механизми, водят до преждевременно износване на съединенията при 

попадане в маслото или консистентните смазки. Поради това, качественото 

измиване и почистване на машините в процеса на подготовка за 

съхранение, създава реални предпоставки за недопускане на интензивно 

развитие на корозията и разрушаване на защитните покрития. Особено 

прецизно се изисква да бъде почистването и измиването на машините, 

работили и били в съприкосновение с минерални и органични торове и 

препарати за растителна защита. Измиването трябва да се провежда на 

специално оборудвано място, канал или помещение, снабдени с 

отводнителна система. 
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Фиг. 4. Водоструен и пароструен апарати 

 

В днешно време за по-добро и качествено измиване и почистване на 

земеделската техника се използват специални миещи препарати с дълбоко 

проникване в натрупванията и наслояванията с добър миещ ефект, които 

съчетани с използването и на модерна миеща техника - водоструйни и 

пароструйни апарати (фиг. 4) - има много добър ефект при премахването 

на натрупани прах, масла, греси, торове, препарати и др. върху 

земеделските машини. 

Съхраняване на тракторите и земеделските машини през неработния 

период 

При условия на непрекъснат ръст на техническо насищане на 

селското стопанство все по-голямо значение придобива въпросът за 

съхранение на земеделската техника през неработния период. 

В много случаи, поради лошите условия на съхраняване, 

износването, което се получава от корозиране на материалите, превишава 

износването при работа на машините. Всичко това води до увеличаване на 

разхода на труд и на средства за поддържане на машините в техническа 

готовност. Тези разходи се отразяват върху себестойността на получената 

продукция. 

Според съвременните изисквания при прибиращите самоходни 

машини (комбайните) рязко се е увеличила мощността на двигателите им. 

Това води до повишаване на производителността им, а оттам и до 

съкращаване на срока за прибиране на продукцията и до намаляване на 

времето за използването на комбайните. Икономически престоят на 

комбайните е неизгоден. За тази цел към съвременните комбайни се 

произвеждат различни приспособления (адаптери), които ги правят по 

универсални и се използват не само при прибиране на пшеница и ечемик, 

но и за култури като ориз, царевица, слънчоглед, люцерна, соя, фасул и др. 

Това увеличава значително срока им на рационално използване и намалява 

периода на съхранение. 
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Поради тази причина е необходимо да се внесе едно понятие като 

„коефициент на съхранение на машините”, изразяващ съответно времето 

на престой на машината през неработния период на годината. 

В зависимост от продължителността на времето за използване през 

годината машините могат да бъдат разделени на: 

Универсални машини, които се използват от 170-250 дни през 

годината, или от 1500-3000 часа. Към тази група се отнасят всички видове 

трактори, автомобили, ремаркета и товарно-разтоварни съоръжения. 

Коефициентът на съхранение при тях е от 0,54 до 0,40. 

Специализирани машини, приспособления и др. предназначени за 

изпълнение на строго определени операции се използват кратко време от 

150 до 300 часа. Коефициентът на съхраняване при тях достига 0,92 - 0,96. 

В много случаи машини, като специалните сеялки се използват едва 10-12 

дни в годината, което прави едва 2-3% от календарното време. 

Износването на земеделската техника е не само в процеса на 

експлоатация (работа), а и при съхраняването й. 

Поради тази причина е необходимо да се обърне внимание и на 

обслужващите операции, чрез които трябва да се забави процесът на 

износване, корозия, стареене и др. и да се удължи периодът на използване 

на машините. 

Във връзка с това има и регламентирани правила за правилно 

съхраняване на машините, включващи: 

 Преди поставяне на мястото за съхраняване машините трябва да 

бъдат добре измити, почистени, да са преминали поредните 

технически обслужвания, да са промити системите и да са запълнени 

с консервиращи смазки. 

 При съхраняване на открито се извършва боядисване с лакови 

покрития. 

 Освен да се боядисват, повърхностите може да се намажат с 

консервиращи смазки. 

 Съхраняването на машините на открито по възможност трябва да 

става на предварително подготвени площадки. Най-добре е, когато 

тези площадки са с трайна настилка - бетон, асфалт и др. 

 Детайлите и възлите, които са чувствителни на атмосферните 

условия, се демонтират и им се поставят етикети от коя машина са. 

Прибират се в закрити помещения. Такива са гумени и пластмасови 

елементи, ремъци, вериги, ножове на режещи апарати, акумулаторни 

батерии и др. 

 При съхраняване на открито може да се използва синтетично фолио 

за покриване, което предпазва машините от влага. 

 Неправилно е да се използва за покритие на металните повърхности 

отработеното масло, защото то съдържа голямо количество сяра и в 

съприкосновение с кислорода от въздуха образува серен окис, който 

вместо да предпазва, ускорява корозията. 
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Правила за съхраняване на комбайн 

След всеки работен сезон върху комбайна се прилагат следните 

операции: 

1. Демонтират се хедерът и наклоненият транспортьор. 

2. Почиства се отвътре и отвън комбайнът, защото останалата 

слама абсорбира влагата и предизвиква ръжда. 

3. Демонтират се ситата, почистват се и се намазват с масло. 

4. Демонтират се всички вериги, почистват се и се намазват с 

масло. Поставят се отново и се регулира обтягането им. 

5. Проверяват се и се гресират всички приплъзващи съединители. 

Регулира се обтягането на пружините. 

6. Смазва се машината. 

7. Боядисват се всички оцветени части с боя, с химикал против 

ръжда, масло или грес. 

8. Прибират се навътре буталните пръти на цилиндрите и се 

намазват откритите части с грес. 

9. Почистват се всички ремъци и се проверява обтягането им. 

10. Монтира се обратно наклоненият транспортьор. 

11. Почистват се елементите на въздушния филтър. 

12. Използва се компресиран въздух или вода под налягане, за да 

се почисти радиатора на комбайна. 

13.  Използва се воден пистолет за ниско налягане или 

компресиран въздух, за да се почисти кондензатора на климатика. 

14. Проверява се антифриза. 

15. Пуска се в ход двигателят, докато загрее. Източва се маслото и 

се напълва с антикорозионно масло. 

16.     Зарежда се догоре горивният резервоар. 

17.     Оставя се комбайнът на сухо място. 

18.  Запушват се всички двигателни отвори с пробки (тапи) или 

маслоустойчива хартия. 

19. Комбайнът се поставя на трупчета. Демонтират се гумите, ако 

е предписано. 

20. Акумулаторите се почистват се и се зареждат. 

21. Демонтират се всички ножове и втулки на сламодробителя. 

Гресират се и се монтират отново върху ротора. 

22. На всеки 4 седмици двигателят се пуска в ход за 1-2 часа. 

Преместват се всички вариатори от  минимум до максимум и обратно, за да 

се осигури цялостно смазване против корозия. 

23. Ако околната температура е над 15°С, се включва климатикът, 

докато двигателят работи. Това ще осигури смазване на частите на 

компресора. 

24. Спира се двигателят и се запушват отново всички отвори. 
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1. Колко видове съхранение познавате в зависимост от 

продължителността на предстоящия неработен период? 

2. От кои основни фактори зависи съхраняването на земеделските 

машини? 

3. Колко вида бива съхраняването в зависимост от условията? 

4. Кога най-късно е желателно да започне съхраняването след 

приключване на работа със земеделската машина? 

5. Какво представлява „консервирането” като процес от системата за 

техническо обслужване? 

6. Каква е основната класификация на консервирането на земеделска 

техника? 

7. Какво показва коефициентът на съхранение при земеделската 

техника? 

8. Кой вид съхранение е препоръчително за съхранение на прибираща 

техника? 
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1.Експлоатационни свойства на дизелово гориво 

- Цетаново число - дизеловото гориво с най-добри самовъзпламенителни 

свойства, трябва да съдържа висок процент нормални алкани и нисък 

процент арени. За разлика от карбураторните двигатели с принудително 

запалване тези със самовъзпламеняване имат по високи изисквания към 

самото гориво и това налага строги изисквания към състава на горивото. 

Самовъзпламенителните свойства на дизеловото гориво се определят чрез 

сравнение на изпитваното гориво с еталонно такова. Еталонното гориво 

само по себе си представлява смес от нормален цетан (C16H3n) и алфа-

метилнафтален. Цетановото число на нормалния цетан е прието за 100, а 

на алфа-метилнафталена за 0. Определянето на цетановото число (ЦЧ) се 

определя в специален двигател, като се сравнява изследваното гориво с 

еталонното също изпитано в този двигател. Прието е, че дизелови горива с 

ЦЧ = 40 – 50 са оптимални за работата на съвременните дизелови 

двигатели. 

- Цетанов индекс. Той се изчислява въз основа на средната температура на 

купене на горивото и плътността му. 

- Дизелов индекс – изчислява се въз основа на анилиновата точка на 

горивото и плътността му. 

- Фракционен състав. Той е вторият по важност показател за дизеловото 

гориво. Фракционният състав оказва влияние върху пълното изгаряне, 

условията на впръскване, димността на изгорелите газове, степента на 

нагарообразуване. При високо съдържание на леки фракции налягането в 

цилиндъра на двигателя значително се повишава. Това неимоверно води до 

влошаване работата на самия двигател. От друга страна съдържанието на 

тежки фракции утежнява както транспорта на горивото така и 

впръскването му. Ето защо количеството на леките и тежките фракции 

трябва да бъде контролирано. Това се следи чрез температурата на 

отдестилиране на 10 и 96 обемни процента от горивото. Тази температура 

характеризира пусковите свойства на двигателите и за летния и зимния 

период тя има различни стойности. 

- Топлина на изгаряне на горивото е количеството топлина, получено при 

пълното изгаряне на единица маса от горивото. За нафтата долната граница 

е Hu = 42,7 MJ/kg 

- Вискозитет и плътност – тези два показателя имат роля при процеса на 

изпарение и смесообразуване в цилиндрите на двигателя. По-малките 

ТЕМА 3.8. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА НА ГОРИВО-

СМАЗОЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ (ГСМ). СЪХРАНЕНИЕ, 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИКОНОМИКА НА ГСМ. ТЕХНИКА НА 

БЕЗОПАСНОСТ И ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 
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вискозитет и плътност осигуряват по-добро разпръскване на горивото. 

Плътността на нафтата е от 860 до 890 kg/m³. От този показател е видно, че 

нафтата е по-лека от водата. С увеличаване на стойностите им се увеличава 

и размерът на капките в цилиндъра, намалява плътността на изгаряне, 

увеличава се разходът и нараства димността на газовете. Понеже 

дизеловото гориво изпълнява и мазилни свойства за някои агрегати и възли 

вискозитетът също се взима под внимание. 

- Нискотемпературни свойства – показателите характеризиращи тези 

свойства са: температура на помътняване, температура на замръзване и 

гранична температура на филтруемост. При понижаване на околната 

температура от дизеловото гориво се отделят въглеводороди имащи ниски 

температури на замръзване. Именно това води до утежняване на процеса 

на пренос на горивото по тръбопроводите на горивната система. 

Температура на замръзване – определя се от момента, в който в горивото 

се образуват твърди кристали. За дизеловото гориво тя е от -22 до -

25 °C.Температурата на помътняване е тази температура, при която от 

парафините се образуват кристали. Тази температура се установява 

визуално, като при достигането и горивото губи своята прозрачност. 

Температурата на замръзване е тази, при която горивото губи своята 

подвижност отчасти или напълно. Граничната температура на 

филтруемост е тази, при която горивото все още е в състояние да 

преминава през филтър с определена скорост. С цел подобряване на този 

показател в горивото се прибавят така наречените депресаторни добавки, 

които променят структурата на кристалите и забавят тяхното образуване. 

- Съдържание на ненаситени въглеводороди – при изгаряне на горива 

съдържащи ненаситени въглеводороди се образуват смолни вещества и 

нагар в цилиндрите на двигателя. Този показател се определя по метода на 

Йодното число. 

- Съдържание на серни съединения – този тип съединения оказват 

съществено влияние върху нагарообразуването в двигателя и са причина за 

повишената корозия и износване. Съдържание на активни серни 

съединения в дизеловото гориво е абсолютно недопустимо. 

- Пламна температура на дизеловото гориво е най-ниската температура, 

при която горивото се самовъзпламенява. За нафтата тази температура е 

над 300 °C. Това свойство количествено се оценява с цетаново число, което 

представлява процентното количество на най-лесно възпламеняемото    

вещество – цетан (С16Н34, хексадекан), в горивната смес, в сравнение с 

количеството на най-трудно възпламеняемото вещество – алфаметил-

нафталин. Цетановите числа за дизеловото гориво са между 45 и 60 и 

зависят от фракционната дестилация на земното масло. 

 

2. Експлоатационни свойства на бензин 

- Октаново число. В двигателите с вътрешно горене коефициентът на 

полезно действие (КПД) зависи от разликата в налягането на газовете в 

работния обем на двигателя и атмосферното налягане на въздуха. Поради 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%94
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това още в първите години на двигателостроенето конструкторите се 

опитват да повишат КПД на бензиновите двигатели чрез повишаване на 

степента на сгъстяване (компресия) в цилиндрите на двигателя, което води 

и до по-високо средно индикаторно налягане в работния обем при 

изгаряне. Много скоро обаче, те се сблъскват със самовъзпламеняването на 

въздушно-бензиновата смес преди правилния момент, последвано от 

детонационно горене или разговорно – „чукане“ в двигателя. За съпоставка 

на антидетонационните свойства на бензините, на бензин, състоящ се 

изцяло от изо-октан (i-октан, 2,2,4-триметилпентан) се присвоява октаново 

число 100, а на бензин, състоящ се само от нормален хептан (n-хептан) се 

присвоява октаново число 0. Дадено октаново число означава, че 

съответният бензин има антидетонационни свойства като тези на бензин, 

състоящ се от пропорционално количество i-октан и n-хептан (напр. 

бензин „98 октана“ има антидетонационни свойства като тези на смес от 

98% i-октан и 2% n-хептан). Има химически съединения, които са с по-

добри антидетонационни свойства от октана, поради това съществуват 

бензини с октаново число над 100 (до към 140-145), което се оценява чрез 

екстраполация. 

- Достатъчно висока изпаряемост (налягане на парите) за пускане на 

студен двигател и същевременно достатъчно ниска изпаряемост за 

предотвратяване на образуването на газови „тапи“ в горивоподаващата 

система 

- Корозионност 

- Крива на кипене (процент от бензина, който изкипява до определена 

температура) 

- Температурата на кипене между 30 – 35 докъм 200 °C. 

- Съдържание на по-тежки въглеводороди („смоли“), които могат да 

доведат до нежелани отлагания в карбуратора, инжекторите и двигателя 

- Присъствието на ароматни въглеводороди, вода, киселини и основи, 

механични примеси и прочее. 

- Пламна температура –  -40 °C 

- Температура на самозапалване – 250 °C 

- Плътност – 720-770 kg/m3 

 

3. Свойства на моторните масла 

- Вискозитетът на маслата е най-важното им свойство. Той определя 

големината на междумолекулните сили на  привличане. За образуване на 

маслен слой между триещите се повърхнини е необходимо маслото да 

притежава определен вискозитет. Употребата на масла с по-голям 

вискозитет увеличава работата за преместване на частиците една спрямо 

друга, като се рискува да не се достави масло до някои от триещите се 

повърхнини. Употребата на масла с по-малък вискозитет от определения 

не дава възможност за образуване на непрекъснат маслен слой между 

движещите се повърхнини. И в двата случая износването на частите е 

ускорено и може да доведе до изваждане на целия двигател от строя. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://www.maslo.bg/stati-za-masla/71-svoistva-na-motornite-masla.html
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Вискозитетът на моторните масла е динамичен и кинематичен. 

Динамичният вискозитет изразява вътрешното триене и представлява 

силата на съпротивление при преместване на два слоя течности. Единицата 

за динамичен вискозитет е Pa.s. Кинематичният вискозитет изразява 

същото вътрешно триене в масления слой, но представлява отношение на 

динамичния вискозитет към плътността на маслото. Вискозитетът на 

моторните масла се определя при сто градуса по целзий, защото тази 

температура е най близка до работната, също и това, че с увеличаването и 

вискозитетът се намалява незначително. 

- Температура на сгъстяване. При тази температура маслото, 

налято в епруветка поставена под наклон от 45 градуса, остава 

неподвижно. Маслата с добри качества имат температура на сгъстяване от 

-25 до -35 градуса по целзий. От тази температура се определят пусковите 

свойства на маслото. 

-  Пламна температура се нарича най-ниската температура на маслото 

при която неговите пари се запалват мигновено при приближаване на 

пламък. –  

- Температурата на горене е минималната температура, при която 

се запалва самото масло. Практическо значение за двигателите има 

пламната температура, която при масла за бензинови двигатели е 180-200 

°C а за дизелови 195-210 °C. 

- Киселинно число. Характеризира корозионните качества на 

моторните масла. То се изразява с милиграмa калиева основа необходима 

за неутрализиране на органичните киселини в 1 g масло. 

- Коксово число – склонността на маслата към нагарообразуване. 

Определя се в тегловни единици при комбинираното изпаряване и 

изгаряне на определено количество масло до образуване на твърд остатък – 

кокс.  

- Пепелността показва присъствието на соли на органичните 

минерални киселини. Тя трябва да бъде минимална, защото увеличава 

нагарообразуването. 

 - Термоокислителната стабилност дава възможност за оценка на 

склонността на маслата към образуване на лакообразни напластявания. 

Лакообразните вещества се получават при разлагане на маслата под 200°C. 

Те се напластяват по масло проводите, като ги запушват, а напластени по 

каналите на буталото запичат уплътнителните пръстени (сегменти). 

Трябва да се отбележи, че не трябва да се смесват различни групи масла 

тъй като те се различават по количеството и качеството на прибавките, тъй 

като трябва да отчетем, че една и съща прибавка се проявява по различен 

начин в присъствие на други или в различни експлоатационни условия. 

 

4. Характеристика на моторните масла 

В стопанствата се използват моторни масла с разнообразен произход. 

Вносните масла имат различни наименования, които не дават достатъчно 

информация за тях, а представляват само названието и фирмата 
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производител. 

Ако маслото по своите експлоатационни показатели съответства на 

международните норми, то в неговата маркировка задължително ще бъде 

посочена класификацията SAE, API (американски) или CCMC-ACEA 

(Европейски съюз), или двете заедно.  

По вискозитет (класификация SAE – Общество на автомобилните 

инженери) моторните масла се делят на зимни (обозначават се с буквата 

W) и летни (нямат специално обозначение). Произвеждат се и всесезонни 

масла за двигатели, които осигуряват сигурна работа на двигателя и през 

зимата, и през лятото.  

Експлоатационните качества на тези масла са индикирани в 

обозначението SAE 15W-30 или 15W/30 (отначало се посочва класът на 

зимното масло, а след него – на лятното).  

Според класификацията API (Американски нефтен институт) 

качеството на моторните масла и препоръките за тяхното използване са 

разделени по категории и групи, които се обозначават с две букви. Първата 

характеризира типа на двигателя (S-бензинов, С-дизелов), а другата буква 

(A, B, C, D, E, F, G, J) – групата на маслото в съответствие с 

експлоатационните му свойства. 

Произвеждат се и универсални моторни масла, които се използват както 

при бензиновите, така и при дизеловите двигатели. Те имат двойно 

обозначение, например: API CE/SF, API CF/CC (или API CE-SF, API CF- 

CC). Необходимо е винаги да се предпочита използването на маслото на 

онзи двигател, който в обозначението е поставен на първо място.  

Някои производители дават двойно обозначение на маслото, при 

това допълнително посочват неговото предназначение. Например SAE 

15W-30 API CE/SF DIESEL, тоест маслото, макар да е универсално, е 

предназначено за дизелови двигатели.  

В последно време се появяват все повече полусинтетични и 

синтетични масла за двигатели. Тези масла имат по-добри визкозитетно-

температурни свойства и се характеризират с незначително образуване на 

нагар и лакови отлагания. Животът на тези масла е няколко пъти по-дълъг, 

отколкото на минералните.  

Маркировката на полусинтетичните и синтетичните масла се 

отличава от тази на минералните с наличието в наименованието си на 

думата semi-synthetic (полусинтетично) и synthetic (синтетично). 

 

5. Транспортиране и съхраняване на гориво и смазочни 

материали 

Количествените загуби на нефтените продукти при тяхното 

транспортиране, съхраняване и зареждане на машините възникват 

вследствие на разливането им, изтичането на гориво и неправилното 

зареждане. 

Всяка процедура при транспортирането и пресипването на горивата 

и маслата е съпроводена с количествени загуби и влошаване на качеството. 
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Те зависят преди всичко от техническата култура на персонала, който се 

занимава с доставката на горивото от завода до резервоара на машината. 

Също така голямо значение има техническото ниво и състоянието на онова 

оборудване, което се използва при транспортирането, съхраняването и 

преливането на горивата и маслата. 

Намаляването на качеството на горивото при транспортирането, 

съхраняването и зареждането става основно в следствие на: 

- замърсяване с механични примеси; 

- попадане в горивото на вода; 

- смесване на различни видове гориво. 

Механичните примеси най-често са обикновени песъчинки, частици 

почва, ръжда и други. Попадайки в карбуратора, те замърсяват и другите 

детайли на горивната система, което води до прекъсвания в работата на 

двигателя, дори до неговото спиране. 

Особени са изискванията към качеството на горивото за дизеловите 

двигатели. Това се обяснява с факта, че пролуките между детайлите на 

прецизните накрайници на горивната апаратура е 1,5 – 2,5 µm. В резултат 

дори нищожно малки механични примеси водят да повишено износване на 

тези детайли. 

Пречистването на дизеловото гориво от тези примеси е доста трудно. 

Мрежата на филтъра в гърловината на резервоара, която се използва при 

зареждането на трактора, може да спре само частици, чиито размер са над 

0,3 mm. Частиците с по-малки размери спокойно преминават през мрежата. 

Попадането на вода в горивото води до нестабилна работа на 

двигателя и предизвиква корозия на детайлите на горивната система. В 

студено време водата може да замръзне, което нарушава подаването на 

горивото. Поради това е необходимо всячески да се възпрепятства 

попадането на вода в горивото. 

Смесването на различни видове гориво влошава техните качества. 

При смесването на дизел с бензин рязко се намалява цетановото число (то 

характеризира способността на горивото да се самовъзпламенява), а 

бензинът става по-тежък и се понижава неговото октаново число. 

Използването на дизелово гориво с ниско цетаново число е съпроводено с 

„твърда” работа на двигателя, което ускорява износването на детайлите. 

Бензинът с по-тежка фракция и ниско октаново число не осигурява лесно и 

бързо стартиране на карбуратора и сигурната работа на двигателя. 

 

6. Загуби на гориво от изпаряване на горивото.  

Изпаряването на гориво се случва вследствие на нагряването на 

повърхността на съдовете, в които се съхранява, или на резервоари от 

слънчевите лъчи. Първо се изпаряват леките фракции, а това влошава 

стартовите качества на горивото. Особено се влошава стартирането на 

двигателя с такова гориво при студено време. 

Освен това леките фракции на автомобилните бензини при 

изпаряването си водят до намаляването на октановото число на бензина. 
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Необходимо е също така да се вземе предвид, че при нагряването обемът 

на бензина в резервоара се увеличава, а при охлаждане – намалява, поради 

това резервоарът с гориво трябва да има „дихателен” клапан. 

Неудовлетворителното състояние на средствата за зареждане с 

гориво и несвоевременното техническо обслужване на оборудването на 

складовете за нефтопродуктите води до това, че загубите от дизелово 

гориво достигат до 2-3,5 %, на бензин – 3-3,5 %, а на двигателни масла – до 

5-6 %. Сумарните загуби на пластичните смазки в земеделието достигат 

25-30 %. Поради това е необходимо да се спазват следните мерки за 

предотвратяване загубите на ГСМ: 

- горивото трябва да се превозва и съхранява само в съдове и 

резервоари с плътно затворени отвори. Те се пълнят на 90-95 % от 

вместимостта; 

- всички операции с горивото трябва да се изпълняват с помощта на 

маркучи и ръкави, а не с открита струя; 

- хоризонтално разположените резервоари за съхраняване на 

горивото с вместимост 10, 25, 50 и 75 m3 трябва да имат капак на гърлото с 

уплътнение, люк за замерване, вентилационна тръба, пожарен предпазител, 

дренажен клапан, кран. За да се отстрани статичното електричество, към 

корпуса на резервоара се заварява пръчка от заземяваща пластина, 

задълбана под хоризонта на подпочвените води; 

- за да бъде почистено горивото от механичните примеси, всички 

резервоари за съхраняване на дизеловото гориво трябва да бъдат 

допълнително оборудвани с плуващи горивоприемни устройства; 

- повърхността на резервоара трябва да се боядиса в светъл цвят. На 

всеки резервоар с големи букви се указва видът на горивото, за което е 

предназначен. Добре е резервоарите да са поставени в сянката на дървета, 

а в южните райони горивото да се съхранява в подземни и полуподземни 

резервоари. 

 

7. Икономика на гориво и смазочни материали (ГСМ).  

Разработените собствени норми за разход на ГСМ по видове 

технологични операции и за конкретните почвено-климатични условия 

позволяват планирането на необходимите количества. Утвърдените норми 

за конкретната технологична операция (ако са определени на декар 

обработена площ) могат да се изчислят и като разход за 1 час работно 

време по формулата:  

Fhj = (Fj × Wj )× pg, 

 където  Fhj  е  часовият разход на гориво за j -тата технологична операция,  

                         лв./h;  

                 Fj  – нормата за разход на гориво за j -тата технологична  

                         операция, лв./дка;  

                Wj – производителността на труда при j -тата технологична  

                        операция, дка/h;  

                 pg – цената на горивото, лв./kg.  
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Смазочните материали са дадени като норматив към основното 

гориво в ръководството за експлоатация на машината. На тази база се 

определя количеството на всеки вид масло и умножено по неговата цена се 

изчисляват разходите за смазочни масла.  

Shj = (s1 × Fj )× ps1 + (s2 × Fj )× ps2 + ... + (sn × Fj )× psn , 

         където Shj  e часовият разход на смазочни масла, лв./h;  

       s 1 , s2 …..sn  – нормативите за различните видове смазочни масла, ml/kg  

                               основно гориво;  

   ps1 , ps2 ..., psn – цената на различните видове смазочни масла, лв./l.  

 

7. Техника на безопасност при работа с ГСМ и противопожарни 

мерки 

За осигуряване на безопасността при обслужване на резервоари за 

ГСМ е необходимо да се спазват следните изисквания: 

1. при преглед на резервоарите се разрешава ползване на 

взривообезопасени преносими електрически лампи, защитени с 

предпазна мрежа. Напрежението трябва да бъде 12 V, а 

захранващият кабел да отговаря на противопожарните норми за 

работа във взривоопасна среда. Включването и изключването на 

лампата трябва да се извършва извън резервоара. 

2. Преди работа по резервоарите от тях се източват нефтопродуктите, 

промиват се с вода, продухват се с водна пара или се вентилират до 

достигане концентрация на взривоопасни газове или пари 50% от 

долната концентрационна граница на възпламеняване. 

Кoнцентрацията се определя чрез вземане на проба за анализ и важи 

за време от 2 часа, след което се взема нова проба; 

3. След изпразване на горивото резервоарът се изолира от свързващите 

го тръбопроводи чрез глухи фланци. 

4. Не се разрешава влизане в резервоар без дихателна маска, със 

съответно подбран газов филтър в зависимост от условията на 

работа, при наличие на вредни пари и газове, надвишаващи 

санитарните норми, както и при температура на въздуха в резервоара 

над 40 градуса С. 

5. Работата в резервоар за гориво се изпълнява с наряд от бригада в 

състав най-малко от трима души, като на един работещ в резервоара 

се оставят двама души отвън за наблюдаване и оказване на помощ 

при необходимост. Последните нямат право да се отдалечават от 

входния люк на резервоара. 

6. Aко работникът, работещ в резервоара почувства неразположение 

или мирис на гориво, трябва незабавно да излезе от резервоара. В 

случай на прилошаване или нараняване на работещ вътре в 

резервоара наблюдаващите незабавно го изтеглят навън. 

7. Забранява се влизане в резервоар или цистерна за гориво без 

използване на стълба. 

https://obuch.info/seizmichno-proektirane-na-stomanobetonni-konstrukcii--obsh-pra.html
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8. не се допуска да влиза в резервоара работник, който има у себе си 

запалка, кибрит, запалителни вещества, хранителни продукти, както 

и инструменти, които биха могли да предизвикат искра; 

9. инструментите за работа в резервоара трябва да бъдат помеднени, 

със закръглени ръбове и в процеса на работа трябва да се поставят 

върху мека подложка. 

10.  не се допуска едновременна работа в резервоара на двама или 

повече лица; 

 

Забранява се: 

1. Пушенето в стопанството за течни горива, кабината на 

автоцистерната или сервисера, зареждащата станция, както и в 

близост наоколо  

2. Влизането на верижни транспортни средства и на автомобили без 

монтиран искрогасител на ауспуха; 

3. Влизането в склад ГСМ с обувки с метални обкови на подметките. 

4. Подгряването на арматурата и тръбопроводите към резервоарите за 

течни горива с открит пламък. 

5. Ползването на открит огън и нагрети предмети (поялници, прътове и 

др.) при извършване на строителна и ремонтна дейност в склад ГСМ. 

6. Предизвикването на искри в склад ГСМ при удари по метали. 

 

 

 

 
1. Изяснете разликата между цетаново и октаново число? 

2. Може ли октановото число да приема стойности над 100? 

3. Кое гориво измежду дизеловото и бензина се възпламенява при 

по-ниска температура? 

4. Зимното или лятното моторно масло трябва да има по-голям 

вискозитет? 

5. Защо в горивото не трябва да попада вода? 

6. Защо горивата трябва да се транспортират и съхраняват в плътно 

затворени съдове и резервоари?  

 

 

 

 

 


