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Уравнения за движение на турбулентни течения 
 

И.Антонов 
 
Направен е извод на една нова форма на уравненията за движение на турбулентен 

флуид с отчитане на доплълнителните напрежения на Леонард. Избягва се условността 
приета при уравненията на Рейнолдс за квазистационарност. Съставящите на новия 
тензор обаче увеличават броя на неизвестните в системата частни диференциални 
уравнения, което изисква нов подход при моделирането им.

Ключови думи: уравнения на Рейнолдс, тензор на Леонард, турбулентни течения 
 

Equation of motion of turbulent flow 
 

I.Antonov 
 

It is made a conclusion to a new form of the equations for the motion of the turbulent fluid, taking into 
account the additional stresses of Leonard. Avoid conditionality accepted in the Reynolds equations for 
kwasisataionary. Compositions of a new tensor however increase the number of unknowns in the system 
differential equations, which requires a new approach for their modeling. 

 
Въведение: Като базисни се използват уравненията на Навие – Стокс за течение на 
несвиваем флуид  и уравненията за непрекъснатост. ( .constρ = )

2 2 2

2 2 2

1

u u u uu v w
t x y z

p u u uX
x x y z

υ
ρ

∂ ∂ ∂ ∂
+ + + =

∂ ∂ ∂ ∂

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
− + + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

         (1) 

2 2 2

2 2 2

1

v v v vu v w
t x y z

p v v vY
y x y z

υ
ρ

∂ ∂ ∂ ∂
+ + + =

∂ ∂ ∂ ∂

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
− + + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

         (2) 

2 2 2

2 2 2

1

w w w wu v w
t x y z

p w w wZ
z x y z

υ
ρ

∂ ∂ ∂ ∂
+ + + =

∂ ∂ ∂ ∂

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
− + + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

         (3) 

0u v w
x y z
∂ ∂ ∂

+ + =
∂ ∂ ∂

           (4) 

При извода на новата форма на уравненията за движение на турбулентен флуид ще се 
използва само първото уравнение от системата ( )1 4÷ . Уравненинието за непрекъснатост 
се умножава по u  и се прибавя към дясната страна на уравнение (1). 
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2 2 2

2 2 2

1

u u u u u u uu v w u v w
t x y z x y z

p u u uX
x x y z

υ
ρ

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + + + + +

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
− + + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

=

       (5) 

Групирането на членовете в горния израз позволява да се получи следният вид на 
уарвненията: 

2

2 2 2

2 2 2

1

u u uv uw
t x y z

p u u uX
x x y z

υ
ρ

∂ ∂ ∂ ∂
+ + + =

∂ ∂ ∂ ∂

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
− + + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

         (6) 

При развито турбулентно течение се прилага предложения от Рейнолдс [2] подход 
представяйки моментните стойности на скоростните компоненти, като сума от осреднените 
по време и техните пулсационни съставящи: 

' '; ;u u u v v v w w w= + = + = + '          (7) 
Където 

2 2

1 12 1 2 1 2 1

1 1 1; ;
t t

t t

u udt v vdt w wdt
t t t t t t

= = =
− − −∫ ∫

2

1

t

t
∫  

Прави се следното предположение:приема се, че при развито турбулентно течение: 
-средните стойности на скоростните компоненти и на останалите параметри на течението 
слабо зависят от метода на осреднение [2]; 
-пулсациите са велични от по-нисък порядък в сравнение с осреднените параметри. 
На основата на първото приемане, следва че при всяко следващо осредняване по време на 
съоотвтетния параметър, няма да се промени първоначалната му стойност т.е: 

; ;u u v v w w= = =            (8) 
Следствие на така приетото по (8) за осреднената стойност на пулсационните съставящи се 
получава: 

' ' '; ;u u u v v v w w w= − = − = − ;          (9) 
От (9) следва заключението, че осреднената стойност на пулсационната съставящи са 
идентични с нула.  
Съгласно [1],[2] се прави следното приемане, като се изхожда от квазистационарността на 
течението. 

'uu uu= '             (10) 
Постулатът (10) моментално дава равенство на нула на горното уравнение, тъй като 

' '0; ; 0u u u uu= = = . 
Като се използва (7) за членовете на уравн.(6) следва: 

( )22 ' 2 '2u u u u uu u= + = + + '2  

( )( )' ' ' 'uv u u v v uv uv vu u v= + + = + + + ' '         (11) 

( )( )' ' ' 'uw u u w w uw uw wu u w= + + = + + + ' '  

Ако се приеме, че постулатът (10) не е в сила за едно произволно с анизотропна 
турбулентност течение, то следва, че произведнието на осреднените параметри по 
пулсационните съставящи няма да бъдат равни на нула т.е: 
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' ' '0; 0; 0uu vu uv≠ ≠ ≠  и т.н. 

След заместване стойностите на 2u ,uv  и uw  в предварително осреднено по време уравн.6, 
се получава: 

( ) ( ) ( )

2 2 2 '2 ' ' ' '

2 2

' ' ' ' '

1

2

u u u u pu v w X
t x y z x

u u u u u v u w
x y z x y z

uu uv vu uw wu

x y z

ρ

υ

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + + = − +

∂ ∂ ∂ ∂ ∂

⎛ ⎞⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + − + +⎜⎜ ⎟ ⎜∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎡ ⎤∂ ∂ + ∂ +⎢ ⎥− + +⎢ ⎥∂ ∂ ∂
⎢ ⎥⎣ ⎦

−⎟⎟        (12) 

По аналогичен начин се обработват уравн.(2) и (3) като приемат вида: 

( ) ( ) ( )

2 2 2 ' ' '2 ' '

2 2

' ' ' ' '

1

2

v v v v pu v w Y
t x y z y

v v v u v v v w
x y z x y z

uv vu vv vw wv

x y z

ρ

υ

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + + = − +

∂ ∂ ∂ ∂ ∂

⎛ ⎞⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + − + +⎜⎜ ⎟ ⎜∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎡ ⎤∂ + ∂ ∂ +⎢ ⎥− + +⎢ ⎥∂ ∂ ∂
⎢ ⎥⎣ ⎦

−⎟⎟        (13) 

( ) ( ) ( )

2 2 2 ' ' ' ' 2 '

2 2

' ' ' ' '

1

2

w w w w pu v w Z
t x y z z

w w w u w v w w
x y z x y z

uw wu wv vw ww

x y z

ρ

υ

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + + = − +

∂ ∂ ∂ ∂ ∂

⎛ ⎞⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + − + +⎜⎜ ⎟ ⎜∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎡ ⎤∂ + ∂ + ∂⎢ ⎥− + +⎢ ⎥∂ ∂ ∂
⎢ ⎥⎣ ⎦

−⎟⎟        (14) 

В дясната страна на уравн. 12÷14 за разлика от уравненията на Навие – Стокс има два нови 
тензора: 
- Тензор на Рейнолдсовите напреженияT : 

'2 ' ' ' '

' ' '2 ' '

' ' ' ' '2

; '

; ;

; ;

u u v u w

T u v v v w

u w v w w

ρ ρ ρ

ρ ρ ρ

ρ ρ ρ

⎧ ⎫
⎪ ⎪⎪= −⎨
⎪ ⎪
⎪ ⎪⎩ ⎭

⎪
⎬           (15) 

Тензорът е симетричен относно диагонала, който съдържа нормалните турбулентни 
напрежения: 

'2 '2 '2; ;u v wρ ρ ρ− − −            (16) 
Останалите членове са трите турбулентни тангенциални напрежения: 

' ' ' ' ' '; ;u v u w v wρ ρ ρ− − −           (17) 
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- Тензорът на напрежение на Леонард [4] 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

' ' ' ' '

' ' ' ' '

' ' ' ' '

2 ; '

; 2 ;

; ;2

uu uv vu uw wu

L uv vu vv vw wv

uw wu vw wv ww

ρ ρ ρ

ρ ρ ρ

ρ ρ ρ

⎧ ⎫+ +⎪ ⎪
⎪⎪= − + +⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎪ ⎪+ +

⎪⎪         (18) 

чен с нула от уравн. 12÷14 се получава 

еме 
симетрия по диагонала

⎪ ⎪⎩ ⎭
Ако се приеме тензорът на Леонард иденти
обичайния вид на рейнолдсовите напрежения. 
Би могло по анлогия с тензора на Рейнолдовите напрежения и тук може да се при

, като членовете по него условно могат да се нарекат нормални: 
' ' '2 ; 2 ; 2uu vv wwρ ρ ρ− − −           (19) 

Симетрично на диагонала са разположени тангенциалните напрежения и могат с определни 
уговорки да се приемат на равни на нула. При анизотропна турбулентност, каквато е най-
често срещ

 (20) 

 значително решението на задачата и създава 

лентните течения? 

оследствие се прави повторно моделиране на съотвтетните 

одходи.Те са физически 

ейнолдс 
ъгласно (7); моментната скорост е равна на ореднената  пулсационна съставяща. 

 

003 

 in large-eddy simulation of turbulent fluid flows, Adv. In 

ncompressible viscous fluids and the determination of 
e criteretion, Phil.Trans of Roy Soc. 1985 

 
Антонов – Технически университет – София, катедра „ХАД и 

ХМ mfantonov@abv.bg

аната в природата и инженерната практика, когато: 
' ' 'u v w≠ ≠            

Тангенциалните напрежения на Леонард ще бъдат винаги отлични от нула. 
Получената система частни диференциални уравнения (12÷15) описва с по-голяма общност 
турбулентното движение на флуида. В тази система фигурират обаче допълнителни шест 
или девет напрежения. Това усложнява
трудности относно тяхното моделиране. 
Остава открит въпроса:Накъде с описанието и моделирането на турбу
Трудно е да се даде еднозначен отговор. Това налага следните изводи: 
1. Създаване на още по-сложни модели на турбуленност. В случая не бива да се забравя, 

че както изведените тук уравнения, така и тези на Рейнолдс са модели на течението при 
определни приемания. Вп
турбулентни напрежения. 

2. Като най-добър избор и най-сложен може би е директно числено моделиране на 
основата на уравненията на Навие-Стокс [1],[2] и др. подобни п
обосновани и точността на получените резултати е несъмнена. 

Заключение: В заключение е необходимо да се подчертае, че уравненията на Рейнолдс за 
движение на турбулентен флуид, са само онези, които използват хипотезата Р
с
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Върху разпределението на скоростта при полуограничена струя по 
въртяща се повърхност. 

 
Р.Величкова 

 
Изследва се разпределението на скоростните компоненти и свързаните с тях 

геометрични параметри на полуограничено течение по въртяща се повърхност. Прави 
се оценка на влиянието на началните условия и вида на изтичащата струя. 

Ключови думи: ъглова скорост, полуограничено течение, скоростни компоненти 
 

The distribution of the velocity in a jet at half confined rotating surface. 
 

R. Velichkova 
 
 

In the current work is investigating the distribution of a velocity component and the associated with them 
geometry parameters of half confined flow over a rotating surface. It is making an assessment of the impact 
of initial conditions and of the flowing stream. 

 
Въведение: При изтичане вертикално върху въртяща се повърхност на течност, 

възниква полуограничено течение, чиито параметри се променят в радиално 
направление [1][4]. Течението има изразен (фиг.1) характер на полуограничена 
ветрилообразна струя. Скоростта му върху въртяща се повърхност може да се запише 
с компонентите по и.  трите ос

zr wV ue ve we= + +           (1) 
Където  и  са единични вектори по осите . ,r we e ze , ,r w z

 
Фиг. 1 Схема на полуограничена ветрообразна струя 
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Оста  е ориентирана вертикално на въртяща се повърхност. Разглежда се 
течение получено след изтичането по въртяща се повърхност, което е придобило вид 
на завъртяна полуограничена струя.  

z

Разпределението на скоростните компоненти радиална , тангенциална  и 
осева  съгласно [1] имат вида: 

u v
w
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Qw z
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⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
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−           (5) 

С валидност по : до r
1

2
34.10 Qr

vw
− ⎛ ⎞

≈ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Анализ на скоростното разпределение: скоростните компоненти  и  имат 
типичния за полуограничени струи характер – върху повърхността на вътящия се диск, 
с изразен маскимум в близост до тази повърхност и външен участък с типичното 
струйно разпределние на скоростта. 

u v

Първата производна на  по  се дава с израза: u r
1

2 2 23

2

3 2
2 2

u r w Q rw z
r πυ υ

⎛ ⎞ ⎛∂
= −⎜ ⎟ ⎜∂ ⎝ ⎠ ⎝

⎞
⎟
⎠

         (6) 

Тък като изразите в скобите са постоянни може да ги означим съотвтено с А и В. 
u A Bz
r
∂

= −
∂

            (7) 

Като се положи уравн. 7 равно на нула следва: 

max
Az z
B

= =             (8) 

Респ. след заместване на А и В с техните равни се получава следната стойност 
за координати на максималната скорост  mz

1 1
3 3

2 4
3 3

0,783m
Qz
r w

υ
=             (9) 

Или 
1 1

3 3 2
3

4
3

0,783 . .m
Qz r

w

υ −=
2

3C r−=          (10) 

Където 
1 1

3 3

4
3

0,783 QC
w

υ
=  

Замества се  в уравн.3, от което се получава израза за максималните 
стойности на скоростта : 

mz
u
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1
4 3

2

3
2m
rw Qu
πυ

⎛ ⎞
= ⎜
⎝ ⎠

⎟            (11) 

Анализ на получените резултати: На основата на получените зависимости за 
изменението на дебелината на полуограничена радиална струя и линията на 
максималната скорост  може да се направи следния анализ. На фиг. 2÷10 са дадени my δ  и 

 за три различни течности (вода, етилов алкохол и машинно масло). Видът на течението 
влияе слабо върху геометрията на течението (фиг.2÷4;5÷7;8÷10). Наблюдава се 
незначително нарастване на 

my

δ  при по-висок вискозитет на течността. С увеличаване на 
оборотите това нарастване е по-силно изразено. 

Основно е въздействието на нарастването на ъгловата скорост на въртене ω . 
Увеличаването на ω  води до намаляване на дебелината на радиалната струя - δ . Така 
например за машинно масло ( )2906 /m sυ = , δ  нараства от 0,0008mδ =  до 0,00004 m2δ =  при 

11000sω −= . Това намаляване е около 20 пъти. Радиалната струя изтънява при увеличаване 
на ъгловата скорост на въртене ω . 
При водата това отношение е 24 пъти намаляване на дебелината δ  с увеличаване на ω  от 

1100s−  до 11000s− . 

 
Фиг.2 – Разпределение на дебелината на слоя при  за вода 1100sω −=

 
Фиг.3 - Разпределение на дебелината на слоя при 1100sω −=  за етилов алкохол 
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Фиг.4 - Разпределение на дебелината на слоя при 1100sω −=  за машинно масло 

 

 
Фиг.5 - Разпределение на дебелината на слоя при  за вода 1300sω −=

 
Фиг.6 - Разпределение на дебелината на слоя при 1300sω −=  за етилов алкохол 
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Фиг.7 - Разпределение на дебелината на слоя при 1300sω −=  за машинно масло 

 
Фиг.8 - Разпределение на дебелината на слоя при  за вода 11000sω −=

 
Фиг.9 - Разпределение на дебелината на слоя при 11000sω −=  за етилов алкохол 
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Фиг.10 - Разпределение на дебелината на слоя при 11000sω −=  за машинно масло 

 
Влиянието на увеличението на оборотите върху затихването на максималната радиална 
скорост  е незначително (фиг.11÷12) като известно влияние оказва вида на течността. 
Съществено е влиянието на ъгловата скорост 

maxu
ω  върху затихването на тангенциалната 

скоростна компонента . На фиг.13÷1 е дадено maxv ( )maxv f r=  при три ъглови скорости 

( )1100; 000300;1 sω −=  при параметър вида на флуида. 
С нарастване на ω  максималната стойност на тангенциалната скорост се увеличава. При 
затихването обаче по  в радиално направление, след  вида на течността не оказва 
съществено влияние. Увеличаването на ъгловата скорост 

r 0,02r >
ω  води до нарастване на 

стойности на . Към периферията на течението  слабо зависи от maxv maxv ω . 

 
Фиг.11 – Разпределение на скоростта при различни обороти на въртене за вода 
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Фиг.12 - Разпределение на скоростта при различни обороти на въртене за етилов алкохол 

 
Фиг.13 – Разпределение на тангенциалната скорост при  за различни видове 

течности 

1100sω =

 
Фиг.14 - Разпределение на тангенциалната скорост при  за различни видове 

течности 

1300sω =
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Фиг.15 - Разпределение на тангенциалната скорост при  за различни видове 

течности 

11000sω =

 
Заключение:  

1. Ъгловата скорост на въртене оказва влияние върху геометричните параметри на 
течението изразено в изтъняване на радиалната плуограничена струя с увеличаване 
на ω . 

2. Влиянието на ω  върху затихването на максималната скоростна компонента е 
пренебрежимо малко, а върху тангенциалната maxv  е изразено силно в сечения 
близко до оста на въртене. 
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Числено (CFD) моделиране на обтичането на сферично тяло в цилиндрична 
тръба  

 
Иван Дуков            Диана Танева 

 
Резюме 

В предлаганата работа се разглежда приложението на изчислителната механика на 
флуидите и компютърната програма Fluent за изследване на течението около сферично 
тяло в цилиндрична тръба. Този проблем досега не е изучен достатъчно подробно. 
Определят се аеродинамичните сили върху тялото на различни разстояния от 
повърхността. Силите са максимални когато тялото лежи на тръбната стена. В този 
случай възниква значителна по големина подемна сила.    

Ключови думи: обтичане на сфера, CFD, аеродинамични сили 
 

CFD simulation of flow past a sphere in circular pipe 
 

Ivan Dukov, Diana Taneva 
 

Abstract 
 This study presents application of CFD tools and commercial code Fluent to simulate the flow around a 

sphere situated in circular pipe. This problem is not investigated in details yet. Aerodynamic forces are 
computed at several different distances from surface. The forces are biggest at pipe wall. In this case 
considerable lift force arises.     

Keywords: flow past a sphere, CFD, aerodynamic forces  
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Обтичането на сферично тяло в от неограничено пространство е един проблем много 

добре изследвана теоретично и експериментално. Почти във всеки един източник по 
механика на флуидите могат да се намерят подробни сведения за изчисляване на 
възникващата в случая съпротивителна сила, насочена по направлението на потока. Оказва 
се, че значително по-малко са изследванията на обтичането, когато то се извършва в едно 
ограничено пространство – например в канал или тръба, или течение по някаква плоска 
повърхност. Най-същественият ефект от присъствието на ограничаващите повърхности е, 
че когато тялото е в близост до стена възниква и подемна сила, насочена перпендикулярно. 
Съществуват някои теоретично получени изрази за съпротивителна и подемна сила върху 
малки сферични частици в близост или лежащи върху повърхност. Те се извеждат при 
приети редица опростявания и допускания, например че частицата е покрита изцяло от 
ламинарния подслой, възприема се определен закон за изменение на скоростта в нормално 
направление, пренебрегват се някои от членовете в уравненията на Навие-Стокс. Най-
популярна е формулата на Сафман, отнасяща се за подемната сила при ниски числа на 
Рейнолдс. Съществуват и редица други емпирични и полуемпирични зависимости, защото 
опитът е показал, че цитираната формула често дава значително занижени стойности. 
Съпротивителната сила се определя по известните изрази за съпротивление на обтечена 
сфера в неограничено пространство, коригирани така, че да отчетат влиянието на стената. 
Няма еднозначно решение, коя скорост на флуида да се замества в познатата формула – 
скоростта на флуида съответстваща на центъра на сферата, средната по височина скорост 
или някоя друга. Преглед и критически анализ на някои от известните работи в тази област 
са дадени в [1] и [2].  
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В достъпните източници не бяха открити сведения за обтичане на относително голямо 
сферично тяло в условията на ограничено пространство. Една от вероятните причини за 
това е, че експерименталното изследване в този случай е силно затруднено в техническо 
отношение. 

 През последните години изчислителната механика на флуидите (CFD) придоби голямо 
значение при изследването на различни флуидни течения, като съществуват популярни и 
доказали своята ефективност софтуерни продукти. Това дава възможност да се решат 
числено уравненията на Навие-Стокс без допълнителни опростявания, да се определят 
нормалните и тангенциални напрежения по повърхността на обтеченото тяло и да се 
изчислят аеродинамичните сили. Основната цел на предлаганата работа е да се изследват 
възникващите сили при обтичане на сфера в цилиндрична тръба, в условията на напълно 
развит турбулентен граничен слой, като се използва комерсиалния продукт ANSYS FLUENT. 

ПОСТАНОВКА НА ЗАДАЧАТА   
Разглежда се обтичането на сферично тяло с диаметър d, центърът на което е 

разположен на разстояние y от оста на тръба с диаметър D. Флуидът е с плътност ρ и 
динамичен вискозитет µ. Средната скорост на течението е V и тръбата е изцяло запълнена с 
флуид. За съпротивителната сила dF  възникваща върху сферата и насочена по 
направлението на течението е в сила: 

   f( , , , , , )dF V D d y . (1) 

Като се използва теорията на размерностите и теоремата на Бъкингам лесно се 
получава критериалното уравнение за съпротивителната сила: 

  pf(Re , , )D
d yC
D D

, (2) 

където 


pRe Vd  е число на Рейнолдс за сферата, а 
 

 2 2

8 d
D

FC
d V

 е коефициент на 

съпротивление. В критериалното уравнение (2) е по-удобно вместо геометричния критерий 
y D  определящ местоположението на сферата по височина да се въведе нова безразмерна 

величина 


2yh
D d

, която се изменя винаги в границите от 0, когато сферата е по оста на 

тръбата, до 1 когато лежи на тръбната стена. Аналогични изрази могат да се съставят и за 
подемната сила LF  насочена перпендикулярно на стената и съответния коефициент на 
подемна сила LC . 

Численото моделиране може да се направи с произволни физични параметри на 
флуида. За определеност обаче, то ще се направи с параметрите на въздуха при нормални 
условия. Това се обуславя от факта, че авторите имат интереси в областта на 
пневмотранспорта и съществува изградена съответна опитна уредба. Диаметърът на 
тръбата също може да е произволен, но поради споменатото по-горе съображение е 
фиксиран на 45 mm. Средната скорост V на потока се изменя в границите от 5 до 50 m/s, на 
което отговарят числа на Рейнолдс за използваните сфери pRe 1000 40000   и числа на 

Рейнолдс за тръбата DRe VD


  от 15 000 до 150 000. 

CFD МОДЕЛИРАНЕ И РЕЗУЛТАТИ 
Изчислителният участък е с дължина 1200 mm, като сферичното тяло е разположено на 

разстояние 1000 mm от входа. Дължината на тръбата  и местоположението на сферата са 
избрани така, че последната да попада в областта на напълно развития турбулентен 
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граничен слой. За целта са анализирани скоростните профили и изменението на скоростта 
по оста на тръбата. Като начало се моделира обтичането на сфера с диаметър 12 mmd  . 

Фиг. 1 дава представа за използваната 
изчислителна мрежа. Тя е неструктурирана и 
съставена от общо 405 000 елемента. 
Гъстотата на мрежата е уточнена след няколко 
последователни симулации с увеличаващ се 
брой елементи, до постигане на независимост 
на решението. Както е добре известно, това е 
много важно условие за коректното 
провеждане  на всяко едно CFD моделиране. 
Тъй като съществен интерес представляват и 
случаите, когато сферата лежи на тръбната 
повърхност, важно е адекватното моделиране 
на течението в близката околност на стената. 
Стандартните полуемпирични пристенни 
функции не са подходящ избор. Вместо това 
изчислителната мрежа близо до стената 
трябва да е толкова фина, че да обхване с 
достатъчен брой елементи и вискозния 
подслой. За да се реализира това изискване се 
препоръчва [3] безразмерното разстояние py   

до средата на елемента граничещ със стената да е от порядъка на 1. За целта до тръбната 
стена е генериран допълнителен слой от 10 призматични елемента. В границите на 
използваните за това изследване средни скорости на газовия поток 0.4 1.3.py     

Използван е RNG k   турбулентен модел. Граничните условия са: на входа - зададена 
скорост на газа; на изхода – произволно налягане; сферата и тръбата са неподвижни стени, 
с пълна полепваемост на флуида по тях. Прието е течение в условията на хидравлически 
гладка тръба. 

Сходимостта на решението е сравнително бърза и са достатъчни около 300 итерации, 
което на използвания компютър с четириядрен процесор на 3.3 GHz и паралелна 
организация на изчисленията отнема по-малко от 10 min. 

 
 

Фиг. 1. Изчислителна мрежа 

Фиг. 2. Обтичане на сфера при стената Фиг. 3. Обтичане на сфера по оста 
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Както е известно, сферичното тяло, освен при много малки числа на Рейнолдс се обтича 
с вихрообразуване и преобладават аеродинамичните сили от налягане. На фиг. 2 и фиг. 3 е 
показано разпределението на налягането в една меридианна равнина при две положения – 
когато сферата лежи на тръбната повърхност и когато е разположена централно по оста, 
при средна скорост на потока 30 m sV   и диаметър 12 mmd  . При сферата лежаща 
върху тръбната стена много ясно се вижда понижението на налягането над нея, което е 
основната причина за възникване на подемна сила. При изчисляване на аеродинамичните 
сили са взети под внимание и силите дължащи се на тангенциалните напрежения (сили от 
триене), макар че те са относително много по-малки. Например за случая по фиг. 2 
подемната сила от триене е под 0.5% от общата, а съпротивителната сила от триене е 8%. 
При централно разположена сфера – фиг. 3, поради очевидно симетричното обтичане 
липсва подемна сила. Съпротивителната сила от триене относително нараства и 
съставлява 20% от общата сила. Визуалният анализ на разпределението на налягането по 
фиг. 2 и фиг. 3 показва, че може да се очаква по-голяма съпротивителна сила когато 
сферата лежи на стената, отколкото при централното й разположение. Това се потвърждава 
и от изчисленията. Коефициентът на съпротивление за първият случай е 0.55, срещу 0.254 
при централно разположение. 

Направени са числени симулации при различни скорости на потока, диаметри на 
сферата и местоположения по височина. На фиг. 4 и фиг. 5 са показани резултатите за 
сфера с диаметър 12 mmd   ( 0.26d D  ). 

От показаните данни могат да се направят няколко извода:  
 С увеличаване на числото на Рейнолдс pRe  коефициентите на подемна и 

съпротивителна сила намаляват плавно, като след определена стойност, в 
случая около pRe 30 000 , те остават практически постоянни, което се 
наблюдава и при обтичане на тела в неограничено пространство. Коефициентът 
на подемна сила се влияе много по-слабо от числото на Рейнолдс pRe , в 
сравнение с коефициента на съпротивление.  

 Аеродинамичните сили са максимални, когато сферата лежи на тръбната 
повърхност ( 1h  ). С отдалечаването на сферата от стената силите много бързо 
намаляват, като основната част от това изменение се осъществява в интервала 

1 0.9h   . Коефициентът на съпротивление при 0.7h   практически остава 
постоянен.  

Фиг. 4. Коефициент на подемна сила, d=12 mm Фиг. 5. Коефициент на съпротивление, d=12 mm 
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 Коефициентът на подемна сила, както може да се очаква, става равен на нула при 
централно разположение на сферата ( 0h  ). 

Следващ етап е да се изследва влиянието на относителната големина на сферата d D . 
На фиг. 6 и фиг. 7 са показани резултатите от численото моделиране на аеродинамичните 
сили при три различни относителни големини 0.08, 0.16, 0.26d D  , за двата най-характерни 
случая – сферата лежи на тръбната повърхност ( 1h  ) и сферата е централно разположена 
по оста на тръбата ( 0h  ).  

Могат да се направят следните изводи: 
 При различните относителни големини на сферата влиянието на числото на 

Рейнолдс pRe  в качествено отношение е същото, както бе коментирано по-горе. 
 При еднакви числа pRe , когато сферата лежи на тръбната повърхност, с 

намаляване на относителната й големина намаляват и коефициентите на 
подемна и съпротивителна сила – фиг. 6. 

 Когато сферата е централно разположена по оста на тръбата, коефициентът на 
съпротивление не зависи от относителната й големина и е функция само на  

pRe – фиг. 7. 

Проведеният регресионен анализ показа, че един подходящ аналитичен израз за 
коефициента на съпротивление за този случай е: 

 
p

27.40.079
ReDC   . (3) 

Коефициентът на корелация е 2 0.993R  , като максималната грешка на апроксимация не 
надхвърля 4%. Формулата е валидна за интервала от числа на Рейнолдс 

pRe 1200 40000  . 
Един важен проблем при моделиране на физически обекти е да се установи има ли 

наличие на мащабен ефект. Най-общо казано, мащабният ефект изразява зависимостта на 
резултатите и от големината на обекта, т. е. при наличие на подобие се получават различни 
резултати за обекти с различна големина. Причините за възникване на мащабен ефект при 
физическото моделиране са две. Първата е неспазване на достатъчно точно подобие – 
например по отношение на геометрията или друг член на критериалното уравнение. Втората 

Фиг. 6. Влияние на d/D, стена на тръбата Фиг. 7. Влияние на d/D, ос на тръбата 
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причина е, че при извода на критериалното уравнение не е отчетен някой друг фактор, 
влияещ върху обекта. При численото моделиране, както е в случая, не е проблем да се 
спазят точно всички критерии по критериалното уравнение (2). Възниква въпросът, дали 
въпреки това ще се получи мащабен ефект по отношение на аеродинамичните сили. За 
целта са направени симулации и за тръба с два пъти по-голям диаметър 90 mmD   и 
относителен диаметър на сферата 0.26d D  , което отговаря на 24 mmd  . На фиг. 8 са 
показани резултатите за коефициентите на подемна сила и съпротивление при двете 

големини на изследваната 
система, 45 mmD   и 90 mmD  , за 
сфера лежаща на тръбната стена. 
Вижда се, че коефициентът на 
съпротивление за по-голямата система 
е малко по-голям, като максималната 
разлика е до 6%. При коефициента на 
подемна сила не се наблюдава 
изразен мащабен ефект. Най-
вероятните причини за разликите са 
свързани с особености на 
използваните в програмата алгоритми 
и математически операции. Интерес би 
представлявало сравнение на 
основата на физическо моделиране на 
две системи с различна големина.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Резултатите от представеното изследване показват, че изчислителната механика на 

флуидите (CFD) може да се използва успешно за симулиране на обтичането на тяло в 
ограничено пространство. Провеждането на физически експерименти при тези условия е 
трудно осъществимо, с което се обяснява и липсата на опитни данни в достъпните 
източници. Изследва се обтичането на сферично тяло в цилиндрична тръба, като най-прост 
в геометрично отношение случай, но подходът може да се използва и за други течения. 
Получени са полезни резултати, описващи качествено и количествено възникващите 
аеродинамични сили. От гледна точка на практическото приложение, най-значим е 
полученият аналитичен израз за коефициента на съпротивление на сфера, разположена по 
оста на цилиндрична тръба.  

Въпреки че резултатите изглеждат правдоподобни, не трябва да се приемат с пълно 
доверие, без валидиране на решението, което може да стане чрез сравнение с опитни 
данни или други числени решения на задачата. Това е важна насока за бъдеща работа в 
това направление. 
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Numerical modeling of smoke and hazards distribution in confined underground 
garages

Viktor Stoyanov, Milka Uzunova, Angel Terziev 

Abstract: In current work is presented a numerical study of the distribution of two-phase flows 
(smoke and hazards) in a huge underground confined spaces. During the process of numerical 
modeling is selected an appropriate mathematical model of the flow closely describing the behavior 
of the flow. The numerical study is accomplished using the commercial software Ansys CFX. The 
study includes preparation of geometric model of garage, meshing the model and numerical study 
of the behavior of the generated two-phase flow. In addition an analysis about the behavior of the 
flow is made.     

1. Introduction  
The subject of the current work is related with the process of fire starts and distribution of the 

generated smoke and hazards in a huge confined spaces such as garages and halls. When the fire 
starts a couple of important issues should be considered: evacuation of people, protection of the 
environment, ensuring the smoke evacuation and fire extinguish. The first priority is to be defined 
the direction of the smoke evacuation in order to be ensured the passages free of smokes through 
which people can be safely evacuated. This will decrease the incidents related with poisoning by 
toxic gases and skin burning. 

The above mentioned can be achieved with the appropriate air direction in the premise with 
mechanical or natural ventilation. In this case the numerical studies are very suitable for making 
decision about the scheme of ventilation that will provide the best parameters of the air for the 
occupants. Here is performed a numerical study in order to be proposed the optimal and effective 
locations for the installation of the units for evacuation of the smoke that will quickly remove the 
smoke and supply fresh air for the occupants. This is one side of the issued. From the other hand 
the ecological and economic factors are also important. The normal operation of the ventilation 
systems requires significant amount of electricity to run the fans. In normal operation mode of the 
ventilation system when is necessary the exhaust gases from the cars to be extracted from the 
premise the fans consume with 40% more electricity than Jet fans. The decreased energy 
consumption leads to reduced CO2 emissions.                 

2. Processes modeling – choice of turbulent models.  
The fire can be defined as a process of burning that is uncontrollably distributed in time and 

space and it is related with the release of heat, smoke, different combustion products, flames and 
etc in the premise. The process is a result of a chemical reaction between the burning products 
and oxygen as in the core of the fire because of the different densities and higher temperatures the 
turbulent zone is clearly distinguishable.  

In order to be proposed the solutions for discharging of the gases carrying solid particles is 
necessary to be modelled the processes of fire generation in accordance with the geometry of the 
processed premise.  

Because the process of smoke distribution is in a confined space a two different turbulent 
models here are applied: standard k- model of turbulence and model based on Reynolds 
stresses.       
 In a standard k- model of turbulence are accepted two general equations – for turbulent 

kinetic energy k (Eq. 1) and for dissipation rate (Eq. 2). The equations are presented below: 
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Where Gк is generation of turbulent kinetic energy because of presence of velocity gradient. 
The meaning of the parameters is presented in Table 1.  

 
Meanings of the coefficients in Eq. 1 and 2    Table 1  

Symbol Meaning Unit 
ρ Density [kg/m3] 
Gk, Gb Generation of turbulent kinetic energy   [m2/s2] 
μ Dynamic viscosity  [Pa.s] 
ε Dissipation rate  [m2/s3] 
YM Compressibility coefficient of the fluid at high Max numbers [-] 
S Stress tensor  
keff Effective thermal conductivity coefficient [-] 

jJ
  Diffusion flux for j  component   
Sh Thermal energy [J] 
δij Kronecker operator   
 

The thermal processes are described with the following energy equation (Eq. 3): 
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 Turbulent model that is based on the Reynolds stresses can be expressed with the following 
relation:  
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where Dij is diffusive transfer, Pij is a generation of Reynolds stresses as a result of velocity 
gradient, Gij is generation because of volume (Archimedes forces); πij correlations of the pressure 
pulsation; εij is viscous dissipation.   

 Smoke modeling concept accepts that the smoke is a mix of two phases, where the first one 
presents the radical nuclei and the second one is presented by the solid burnt particles of this 
nuclei. The transport equations are solved for the specific concentration of the nuclei, XN 
[mol/kg] and mass concentration of the smoke Ys [kg/kg] (Eq. 5): 
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The turbulent models are very suitable for the description of the processes in nuclei in a 
volume or for the regions away from the obstacles and walls. In order to achieve better solution 
results for the regions close to the walls a fine meshing of these regions are needed. It is 
necessary to be predicted the behavior of the flow close to the walls considering the boundary 
layer thickness. Y+. The following expression should be applied (Eq. 6): 





 

wy
Y  ,      (6) 

where ρ is the fluid density, y is the distance from the first node to the wall, τw is the value of the 
stresses and μ is dynamic viscosity.  

During the process of numerical simulations the value of the initial turbulence is very important. 
In order to be obtained this value a pressure distribution over the building from the wind should be 
considered. In absence of wind, the leading force of heat and smoke distribution in a partial or 
completely isolated garages will be only natural convection because of differences of density of air 
created by high temperature of the fire.  

In a partially closed garages or in the presence of big entrance door, the wind can easily take 
out the smoke. Because of this, distribution of the smoke in the garage will depend mainly on the 
adjustment of the wind distribution and turbulent intensity parameters accepted in the model. 
Those two parameters depend on velocity of the windand type of the surround buildings as well as 
the building orientation. All those parameters should be adopted in the calculation model which 
complicates the numerical solution therefore the door is kept closed during the entire period of the 
numerical study.         
 

3. Geometric model and mechanism of meshing  
Current study is about one level garage as car reaches the garage through door with 

dimensions 2.7x5.0 [m]. The dimensions of the garage are: 38x20.5х3.2  [m], with area А= 776 
[m2] and volume V= 2483.2 [m3], staircase size 4х4 [m]. The elements of the ventilation systems 
are presented in Table 2.  

 
Description of the ventilation system    Table 2  

Specification Number
Suction fan, type AXC 400(B), flow rate 10000 [m3/h] 3 
Discharging fan, type AXC 400(B) flow rate 8000 [m3/h] 3 
Jet fan, type AJR 315-2/4 (B)-TR (CMG) flow rate 4399 [m3/h] 7 

 
Geometric model is created with commercial software Gambit (Figure 1).  
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Figure 1. Model of the garage 

A couple of mesh elements with different meshing step are studied in order to be achieved the 
independency of numerical solution from the density of computing mesh elements [11]. In current 
study are selected the Tri/Hybrid mesh elements. The balance is between the number of mesh 
elements and precision of the numerical solution. The mesh elements that are used during the 
meshing process are presented in Table 3.  

 
Model mesh             Table 3 

Element type Element/space Number of cells Description 
Tri/Pave Axial fan 44 Triangle elements 
Tri/Pave Jet fan 24 Triangle elements
Tri/Pave Core of the fire 794 Triangle elements

Tet/Hybrid Volume of the garage 876 416 Triangle pyramid 
Теt/Hybrid Volume of the fire 22 712 Triangle pyramid
Tet/Hybrid Volume of the Jet fans 4854 Triangle pyramid
 
The meshed element of the garage are presented in Figure 2. It is clear that at the places with 

more intensive processes (core of the fire) size of the meshed elements is very small. Also fine 
mesh elements are located close to the surrounding elements.  

 

Финна мрежа
Зона на пожар

Груба мрежа Груба мрежа

 Figure 2 Meshing scheme of the processed premise 
 

4. Numerical modeling with ANSYS - CFX 
After meshing process finishes the model is integrated in numerical solver product ANSYS – 

CFX. For this purpose it should be defined the respective boundary conditions for the solution: 
axial suction and discharge fans, Jet fans, boundary conditions for the volume of the garage and 
definition of the fire. The parameters of the fire are defined with size of the heat load, location of 
the fire, temperature and amount of energy released. Smoke production is defined as the amount 
of smoke and it is in a relation with the type and amount of the material. Fire parameters are 
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accepted concerning profile of the fire, thermal power, time of occurrence, development and 
attenuation and etc.  

The design of ventilation systems is in accordance with Regulation № Iз-1971 for technical-
construction norms and norms for fire safety. Based on the norms are calculated the suction and 
discharged ventilation systems and Jet fans. The location of the elements of the ventilation system 
is made on the base of geometry of the garage and technical parameters of the fans. The technical 
parameters are presented in Table 4. 

 
Parameters of elements part of ventilation system          Table 4 

Variable Description value 
Inlet 1 – Mass flow Discharge fan 1 2.66 [kg/s] 
Outlet 1 – Mass flow Suction fan 1 3.33 [kg/s] 
Jet fan 1 Jet fan 1 90.85 [kg/m2s2] 

 

 
Figure 3. Location of the suction, discharged and Jet fans in the garage 

 
 Numerical study accomplishes in two stages: process of reaching the steady state of the 

system, excluding presence of fire and smoke generation, and second stage – transient state 
process including the time from fire detection and further transfer of the signal either manually or 
automatically to the system for emergent ventilation followed by setting the system into smoke 
discharging mode. Fire distribution is presented in Figure 4 and it includes three zones: zone of 
increasing the power of fire (0-200sec), maximum power of the fire (200-800 sec) and zone of fire 
power decreasing (800-1200sec). For current numerical study is selected fire with fast degree of 
fire growing with coefficient 67 [W/s2].  

5. Results and discussions  
General purpose of the current work is to be studied the behavior of the smoke after starting 

the fire, smoke distribution in the premise, the impact between the ventilation system and Jet fans 
for study in order the produced smoke to be evacuated from the premise. In addition is studied the 
visibility in the garage with focus on the paths free of smoke that will help occupants safely leave 
the garage. During the process of modeling of the behavior of the smoke, as input data is accepted 
the amount of smoke that is discharge in the premise as s function of the amount of burning 
material. Figures 5 and 6 present the different concentration of the smoke during the time of the 
fire for the current numerical study considering both turbulent models – k- and Reynolds stresses 
turbulent model.  
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Figure 4. Profile of fire distribution over the time 

 
 

Figure .5 Concentration of smoke during process of fire for model based on Reynolds stresses 

 
 

Figure 6. Concentration of smoke based on the k- turbulent model 
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Figure 7. Comparable analysis for the change of amount of smoke, volume temperature and 
visibility for the selected turbulent models 

Comparable analysis of the change of the amount of smoke, temperature and visibility in the 
relation with volume using к-ε turbulent model and turbulent model based on Reynolds stresses is 
presented in Figure 7.  

The results from numerical study using k- model of turbulence show more intensive filling of 
the volume with smoke for the initial up to 300 [s], although the values of the average volume 
amount for this time range are higher for the model based on the Reynolds stresses. This is 
because of the intensive collection of smoke around core of the fire, and no so good transportation 
of the smoke with the ventilation system. Results from the study with implementation of the k- 
model show greater visibility, and this tendency is observed by the end of the process. Comparing 
those two turbulent models it is obvious also the lower temperatures at the initial time from 0 to 150 
[s] for k- model in comparison with model based on the Reynolds stresses. In the next time is 
observed gradual increase in temperature in the amount of 10 – 20oC and more intensive smoke 
distribution based on the higher temperatures.  

6. Conclusion and future work  
The main purpose of the work is study of the smoke behavior in the premise after starting the 

fire and its further distribution. Special attention is paid in interaction between the smoke released 
in the premise and existing ventilation systems and jet fans. The zones with higher concentration of 
smoke, lower visibility and higher temperatures based on the numerical study are presented. 
Concerning this are presented the evacuation zones for the occupants. During the process of 
modeling is selected the volume approach – the amount of smoke that is released in the premise 
which is defined by the amount and type of the burning material. As far as the fire starts the garage 
starts to fill with smoke. The highest amount of smoke release is at the time of fire peak. After the 
pick of the fire, the ventilation system and Jet fans manage quickly to take the smoke out of the 
premise providing zones with fresh air for the occupants. During the numerical study two different 
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turbulent models were applied – k- model and Reynolds stresses turbulent model. No significant 
difference between the results from numerical solution using both turbulent models. 

In current work in the process of numerical study are not considered the following: wind load 
on the garage – the entry door is closed; Not considered the impact of the evacuation exits for 
occupants; interaction with the fire distinguish system – it will significantly decrease the amount of 
smoke, size of the fire, smoke distribution, temperature and etc.  
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 Modified procedure for assessment of the indoor environment impact over 
productivity and performance of students in laboratory conditions 

 
Martin Ivanov, Peter Stankov, Detelin Markov, Iskra Simova 

 
 Abstract:  
 

        The aim of the present paper is to introduce the modified procedure for assessment of the 
indoor environment impact over productivity and performance of students in laboratory conditions. 
The initial procedure, as part of the project: “Integrated study on the indoor environment impact on 
human performance, comfort and health and effective energy utilization”, № ДДВУ-02-8/17.12.2010г., 
financially supported by the Bulgarian Science Fund at the Ministry of Education, Youth and Science, is 
presented in [7]. Significant reduction in the paper-based questionnaires for the performance 
assessment was performed. The main advantage achieved is easier understanding of the 
questions and tasks by the students. Also, this measure refines and increases the correctness of 
the obtained results, and the teaching process is no longer disturbed significantly. 
       A new, improved experimental procedure, for performance assessment of students was 
developed and tested under control environmental conditions. The application of the new 
procedure leads to significant time reduction for the experimental study, and again increases the 
accuracy of the obtained results.      
 
       Key words: indoor environment, productivity and performance of students, laboratory experiments 
             

Модифицирана процедура за оценката на въздействието на микроклимата 
върху продуктивността и производителността на студенти в контролирани 

лабораторни условия  
 

Мартин Иванов, Петър Станков,  Детелин Марков, Искра Симова  
 

Резюме:  
 
        Целта на настоящата публикация е да представи модифицирана процедура за оценка на 
въздействието на микроклимата върху продуктивността на студенти в контролирани 
лабораторни условия. Създадената първоначално процедура, като част от дейността по 
проект: “Integrated study on the indoor environment impact on human performance, comfort and health and 
effective energy utilization”, с Договор № ДДВУ-02-8/17.12.2010г.  към Фонд “Научни изследвания”, към 
Министерство на образованието, младежта и науката, е представена в [7]. Значително са 
намалени групите въпроси във въпросниците за оценка на продуктивността на студентите. По 
този начин е постигнато по-добро разбиране на въпросите и задачите от страна на 
участниците в експеримента. Също така, това спомага и за повишаване на точността и 
значимостта на получените резултати, като това не се отразява негативно върху учебния 
процес по време на експерименталните изследвания. 
     Създадена е и е тествана практически нова, подобрена експериментална процедура за оценка 
на въздействието на микроклимата върху продуктивността на студенти в контролирани 
лабораторни условия. Прилагането на тази процедура води до значително намаляване на 
експерименталното време и отново до повишаване на точността и значимостта на получените 
резултати     
 
        Ключови думи: вътрешна среда, продуктивност на студенти, лабораторни изследвания 
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      Introduction:   
 

      The results, concerning the organizational aspects of the presented experimental study in the 
first stage of the presented project, indicated the need for significant improvement of the 
procedures for conducting the experiments themselves [7]. The results from the preliminary 
experiments showed the following [7]: 
       ▪ For the purpose of the main experimental study, planned in the second stage of the 
presented project, it is necessary to reduce the number of questions in the questionnaires and to 
exclude some of them - for example, for the purpose of a study of performance there should 
remain only specific questions regarding performance of the students. The subjective data, 
regarding the indoor air quality and thermal comfort assessment, should be collected separately, or 
only by experts from the research team. 
       ▪ According to pre-developed protocol, concerning the timing of the activities during the 
questionnaire survey, the scheduled time for the first part of the survey was 14 minutes. The real 
time, which was recorded in the first experimental day, was 47 minutes. For the second part of the 
study, the time required was 30 minutes instead of 12 minutes. As a result the normal teaching 
program was interrupted. 
       ▪ The time required for completing the questionnaires was not correctly estimated. The 
questionnaire for the first day was containing 97 questions with 80 sub-questions. If we subtract 
from this number the questions and problems, relating the performance, the total number is 51 
questions with 80 sub-questions. Taking into account the estimated time of 12 minutes in total, it 
turns out that participants have approximately 0.235 minutes, or 14 seconds, to answer one 
question. This time provided is not enough and the real time reported during the first experimental 
day is 1.235 minutes, or 74 seconds, to answer one question. 
       ▪ The required technological time is not considered during these experiments, for example: the 
time for browsing the pages, reading and understanding the questions, the time necessary to load 
the presentation for testing short-term memory, the time for distributing and collecting the 
questionnaires and many others. 
       ▪ Obviously, the time for training is not enough. The majority of the students cannot 
understand the questions in such a short time. It is necessary to carry out a number of preliminary 
performance tests, in order to determine the average level of the assessment panel of participants. 
It will be better, if these preliminary tests cover 30 and more experimental days. Thus, students will 
have enough time to understand the questions and their answers will become "routine" activity. 
They will also gain confidence in the different sensations that are asked to describe in the different 
groups of questions (for example smells, how they feel their eyes, etc.). 
      
       Modified aspects of the previously developed procedure:   
 
       Considering the above results, in order to improve the procedure for conducting the main 
experiment, the number and the content of the questions within the prescribed questionnaires are 
completely redesigned. That was done, in order to ease the students participating in the 
experiment, as well as to refine and increase the correctness of the results. There were left only 
the basic tests, related to the performance of the students. More information about performance 
assessment tests is published in [2, 3, 4 and 6]. Additional information for the preliminary used 
performance tests is presented in [7, 8, 13, and 14]. 
       The newly developed questionnaires, presented in Figure 1, is again paper based, divided into 
two parts and consists of 7 pages in total. The first part includes only tests for the assessment of 
performance, namely: 
       ▪ “Tsai-Partington Test” - examines the alertness of mind (level of sleepiness/alertness). 
This test is adapted to the purpose of the experiments, and consists of a series of numbers 
randomly scattered on a sheet of paper. The aim is to follow and connect by a pen, as quickly as 
possible, most of the numbers starting from 1. 
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Figure 1. Modified paper-based questionnaires for performance assessment of students 
 
      For the purpose of this project, a specialized tool is designed, which automatically generates 
this test. This tool, and its’ guidelines for implementation, are part of the specially developed 
procedure for performance assessment of students. Figure 2 shows one variation of Tsai-
Partington test with few lines completed, as well as the other two performance tests used – Sudoku 
test and Mathematical additions. The overall objective of the adopted Tsai-Partington test, in this 
project, is to connect as many numbers possible, starting from 1 till 25, for 30 seconds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Overview of the main performance tests – “Tsai-Partington Test”, “Sudoku” 
and “Mathematical additions” 

   
       After conducting the training tests and analyzing the performance of the students, the so called 
“learning effect” was observed. That is why the total numbers were increased up to 30. 
       ▪ “Sudoku” – The widespread logical game in the presented project was adapted and used 
for assessment of the logical thinking of the student participants. For the purpose of this study, it 
was used a so-called “mini-Sudoku” puzzle, which consists of 36 small squares in 6 by 6 
arrangement. This was necessary in order to shorten the time required for all performance tests. 
The subjects received a sheet with 8 different versions of the mini-Sudoku puzzles, which are from 
the same difficulty level, as presented in Figure 2. The students were asked to fulfill correctly as 
many numbers as they can for 5 minutes, or 300 seconds. 
       ▪ “Mathematical tasks – addition” – Usually mathematical problems are used by 
researchers to observe and assess the attention level or alertness of the mind and the willingness 
of the subjects to work. In all cases, these tasks are selected and designed so that they are not 
annoyingly easy but not too hard and are always solvable. 

 

 

Фиг. 3. Примерен тест за логическо мислене (судоку) 
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       For the purpose of the actual experimental study, there have been developed and adapted  
tasks of addition of five 2-digit numbers (which do not contain zeroes), shown in Figure 2. The aim 
is to perform 180 simple mathematical operations, or to calculate 20 sums of five 2-digit numbers 
(containing no zeroes) for 2 minutes, or 120 seconds. 
       In the second part of the experimental session, there were included the same tests, with the 
addition of a questionnaire about the NASA Task Load Index (NASA TLX). NASATLX index 
represents a test for subjective self-assessment of performance. This index is described further in 
[14]. Also, a small group of questions were added to the NASA TLX questionnaire, in order to 
assess the indoor air quality and thermal comfort after adaptation on the workplace. Figure 3 
shows the six monitored parameters of NASA TLX, assessed by visual analog scales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. NASA Task Load Index questionnaire and the IAQ and TC questions  
 
       Also, for the purposes of experimental research, personal information form the participants, is 
collected once. This information is used for characterization of the participants separately, and it is 
needed for subsequent processing, analysis and further correlations. The questionnaire includes 
information about gender, age, weight, height, information about allergies, sensitivity to thermal 
environment and so on. 
 
        Results and discussion: 
 
       As it was mentioned, the significant reduction of the questions, lead to a reduction in time, 
which was taken from the teaching process. Figure 4 represents the new experimental protocol 
with the improved procedure. 
It should be noted that, according to the newly created procedure, the physical measurement of 
indoor environmental parameters starts in the beginning of the laboratory exercises, parallel with 
the performance tests. Measurements are performed in several previously selected points (Point 1 
till Point 4), by one expert from the research team.  
       According to the improved procedure, the first part of the questionnaire survey takes 7 minutes 
and 30 seconds. The questionnaires were distributed to the participants in advance, by placing 
them on their work places, during the break. 
       After launching the Sudoku solving, within five minutes, one expert from the research team 
began to discreetly gather information about the participants during the experimental day. This 
expert collects visual information about the number of people, their clothing (in order to calculate 
the thermal insulation of clothes), and some other specific factors observed during the 
experimental period. 
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CO2 /ppm/ Measured continuously 

Visual 
Environment Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 

 
Sound Power 

Level Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 

 
Figure 4. Modified experimental procedure protocol  

 
       The part with the mathematical additions takes two minutes, according to the established 
procedure. After these two minutes expire, the expert collects the completed questionnaires for 
about 30 seconds and then stays in the room, to assist the physical measurements of indoor 
environment parameters. Then, the teaching process continues, according to the curriculum.  In 
that way, the duration of the laboratory exercise is 90 minutes without a break. 
       The second part of the experimental study begins 7 minutes and 30 seconds before the end of 
the exercise. It aims to assess the performance of the students after a long stay in the current 
indoor environment, and after performing intensive mental activity. The questionnaires were 
distributed by the expert in the room, and follow the same procedure as in the beginning of the 
classes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Organization of the laboratory room 2225, for performance assessment of 
students 
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      The experimental study was conducted in the newly established laboratory room 2225, located 
on the second floor of Block 2 of the Technical University - Sofia. The design of this laboratory 
room is presented in [8]. As mentioned, the specialized laboratory is 12 meters long, 5,6 meters 
wide and 3,20 high. These measurements, together with the reported columns, beams and other 
structural elements and furnishings suggest 193 m3 of air in it. The orientation of the room is 
towards east, and the whole eastern side consists of windows with fitted sun blinds. The windows 
are made of PVC frames. From the north and south side of the laboratory room other classrooms 
are located. On the west wall, the door of the room is located which leads to a corridor with a 
length of 190 meters. Figure 5 schematically represents the experimental set up, including the 
organized work places and the positioning of the points at which the indoor environment 
parameters were measured during the experimental study. 
       The work places are organized in the same way, as they were during the numerical 
simulations of the environment at the design stage of the specialized laboratory [8]. This 
organization has the potential to deliver optimum working environment for the individual occupants. 
21 work places are organized in the laboratory room. For that arrangement, the results from the 
simulation study show good distribution of the parameters of the indoor environment, and 
potentially lower levels of general dissatisfaction with the workplace environment (PPD and PMV 
indexes). 
 

Conclusion: 
 
       Significant reduction was performed, in the number of questions for the paper-based 
questionnaire for performance assessment of students under controlled indoor environment 
conditions. This leads to easier understanding of the questions and tasks by the students, 
participating in the experiments. Also, this measure refines and increases the correctness of the 
obtained results. 
        The performance tests were re-designed and the time required for the questionnaire survey 
was precisely assessed, in order not to disturb the teaching process during the classes.     
        A new, advanced experimental procedure, for performance assessment of students was 
developed and tested under control environmental conditions. The application of the new 
procedure leads to significant time reduction for the experimental study, and increases the 
accuracy of the obtained results.     
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Замърсяване на атмосферата от антропогенни и природни феномени 
 

К.Николов 
 
Разглеждат се основните проблеми, които възникват при изгаряне на изкопаеми 

горива, както и методите за намаляване на вредните емисии. Направена е 
характеристика на основните замърсители.  

 
Ключови думи:замърсяване на въздуха, екология, вредни емисии 
 

Air pollution from anthropogenic and natural phenomena. 
 

K.Nikolov 
 

In current work is considering main problems which arise at burning fossil fuels, and methods to reduce 
emissions. It is made a characteristics of major pollutants.. 

 
Превръщането на енергията от една форма в друга често засяга в много отношения 

околната среда и въздуха, който дишаме. Поради тази причина изучаването на 
енергoпроизводството не може да се сметне за пълно, без да се отчете оказаното влияние 
върху околната среда.  

 
Фиг. 1 – Замърсяване на околната среда от антропогенни източници(Cengel 2008) 
Изкопаемите горива като въглища, нефт и природен газ захранват индустриалното 

развитие и удобствата на съвременния живот, на които се радваме от 1700 година, но това 
води и до нежелани странични ефекти. От почвата, която обработваме, през водата, която 
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пием и въздуха, който дишаме, околната среда плаща тежка цена за нашето индустриално 
развитие. Замърсителите, отделяни при изгарянето на изкопаеми горива са отговорни за 
появата на смог, киселинни дъждове, както и за глобалното затопляне и промените в 
климата. Замърсяването на околната среда е достигнало такива високи нива, че то се е 
превърнало в сериозна заплаха за растителността, дивата природа и човешкото здраве. 
Замърсяването на въздуха е причина за множество здравословни проблеми, включително 
астма и рак. Смята се, че само в САЩ над 60 000 души умират всяка година в резултат на 
сърдечни и белодробни заболявания, свързани със замърсяването на въздуха. Известно е, 
че стотици елементи и съединения, като бензен и формалдехид се отделят при изгарянето 
на въглища, нефт, природен газ и дървесина в електрическите централи, двигателите на 
колите, пещите и дори в камините. Някои съединения се добавят към течните горива по 
различни причини (например МТВЕ, който се използва за повишаване на октановото число 
на горивото и също така за окислител на горивото през зимните месеци, с цел да се намали 
градския смог). Най-големият източник на замърсяване на въздуха са моторните превозни 
средства. Замърсителите, отделени от превозните средства обикновено са групирани, като 
въглеводороди (НС), азотни оксиди (NOx) и въглероден окис (СО) [6].  

 
Фиг. 2 - Замърсяване от дизелов двигател. Емисиите от моторните превозни средства са 

сред най-големите фактори за замърсяване на въздуха 
Емисиите на въглеводороди (НС) са голяма част от емисиите на летливите органични 

съединения (ЛОС), поради което двата термина обикновено се използват взаимозаменяемо 
за емисиите, отделяни от моторните превозни средства. Значителна част от ЛОС или НС 
емисиите се причиняват от изпаряването на горива по време на зареждане или разливане, 
или чрез изпаряване от газови резервоари с дефектни капачки, които не са плътно 
затворени. Разтворители, горива, и домакински почистващи продукти, които съдържат 
бензен, бутан, или други HC продукти са също значителни източници на въглеводородни 
емисии. Разрастващото се с обезпокоителни темпове замърсяване на околната среда, 
доведе до все по-ясното осъзнаване на вредите, които то нанася, което от своя страна 
породи необходимостта от контролирането му, чрез въвеждането на закони и международни 
стандарти. Поставят се ограничения на вредните вещества, отделяни от големи инсталации 
и превозни средства. Тези ранни стандарти са фокусирани върху емисиите на 
въглеводороди, азотни оксиди и въглероден оксид. За новите автомобили е задължително 
да имат каталитични конвертори в техните изпускателни системи за намаляване на НС и СО 
емисиите. Като допълнителна полза, отстряняването на оловото от бензина, което е 
необходимо, за да направи възможна употребата на каталитичните конвертори, доведе до 
значително намаляване на токсичните емисии на олово. Ограниченията за отделяните 
емисии на HC, NOx и CO от автомобили стават все по – строги от 1970 година насам. 
„Законът за чистотата на атмосферния въздух“ от 1990 г. въвежда дори още по – големи 
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ограничения към количествата на отделяните емисии предимно по отношение на озона, СО, 
азотния диоксид и праховите частици материя. В резултат на това днешните промишлени 
съоръжения и превозни средства отделят едва малка част от замърсителите, които са 
отделяли преди десетилетия. Например емисиите на въглеводороди, отделяни от 
автомобилите, намаляват от около 8 gpm (грама на миля) през 1970 г. до 0,4 gpm през 1980 
г. и стигат до около 0,1 gpm през 1999 г. Това е значително намаление, тъй като голяма част 
от газообразните токсини, отделяни от моторните превозни средства и течните горива са 
въглеводороди.  

Децата са най – податливи на щети, причинени от замърсителите на въздуха, тъй 
като органите им все още се развиват. Те също така са изложени на по – голямо 
замърсяване тъй като са по-активни, поради което дишат по – учестено. Хората със 
сърдечни и белодробни проблеми, особено тези с астма, са най – засегнати от 
замърсителите на въздуха. Това става ясно, когато нивото на замърсяване на въздуха в 
техните квартали достигне високи нива [3]. 
ПРИЗЕМЕН ОЗОН И СМОГ - Ако живеете в един гъсто населен район, като София, Пловдив 
и др., вие вероятно сте запознати с градския смог – тъмната жълта или кафява мъгла, която 
се натрупва в големите маси застоял въздух и увисва над населените райони през 
спокойните горещи летни дни. Смогът е съставен предимно от приземния озон (O3), но той 
също така съдържа много други химикали, включително въглероден окис (СО), прахови 
частици като сажди и прах, летливи органични съединения (ЛОС), като бензен, бутан, и 
други въглеводороди. Вредният приземен озон не бива да се бърка с полезния озонов слой, 
намиращ се високо в стратосферата, който предпазва Земята от вредните ултравиолетови 
лъчи на слънцето. Приземният озон е замърсител, който има неблагоприятен ефект върху 
здравето. Основният източник на азотни окиси и въглеводороди са моторните превозни 
средства. Въглеводородите и азотните окиси реагират в присъствието на слънчева 
светлина през спокойните горещи дни, като формират приземен озон, който е основният 
компонент на смога. Образуването на смог обикновено достига своя максимум в късния 
следобед, когато температурите са най – високи и има изобилие от слънчева светлина. 
Въпреки че смога и приземния озон се формират на градските зони с натоварен трафик или 
силно развита промишленост, преобладаващите ветрове могат да ги транспортират на 
стотици километри до други градове. Това показва, че замърсяването няма граници и че 
всъщност то е глобален проблем. Приземният озон дразни очите и вреди на алвеолите в 
белите дробове, където се извършва обмена на кислород и въглероден диоксид, като може 
да доведе до евентуално втвърдяване на тази иначе мека и гъбеста тъкан. Това също води 
до недостиг на въздух, хрипове, умора, главоболие, и гадене, и влошава респираторни 
проблеми като астмата. Всяко излагане на въздействието на приземния озон причинява 
малко увреждане на белите дробове, точно както цигарения дим, като в крайна сметка води 
до намаляване на капацитета на белите дробове на индивида. За това е препоръчително да 
се стои на закрито, като се ограничи до минимум физическата активност, по време на смог, 
за да се сведат до минимум щетите. Приземният озон също така вреди на растителността, 
като уврежда листните тъкани. За да се подобри качеството на въздуха в районите, които 
имат най – голям проблем с приземния озон, се въвежда употребата на бензин с нова 
формула (reformulated gasoline – RFG), който съдържа най – малко 2% кислород. 
Използването на RFG е довело до значително намаляване на емисиите на приземен озон и 
други замърсители, което е превърнало неговата употреба в задължителна за много зони, 
предразположени към появата на смог. Другият сериозен замърсител, съдържащ се в смога 
е въглеродния окис, който е безцветен, без мирис, отровен газ. Той се отделя предимно от 
моторните превозни средства и може да достигне до опасни нива в райони със засилен 
пътен трафик. Въглеродният окис лишава органите на тялото от достъпа на достатъчно 
кислород, като се свързва с червените кръвни телца, които по принцип транспортират 
кислорода. В по – ниски нива на концентрация въглеродния окис намалява достъпа на 
кислород до мозъка и другите органи и мускули, като забавя реакциите на тялото, неговите 
рефлекси и влияе на разсъдъка. Той представлява сериозна заплаха за хората със 
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сърдечно – съдови заболявания, заради крехкото състояние на кръвоносната им система, 
също така може да доведе до проблеми в развитието на човешките ембриони, тъй като те 
имат нужда от кислород за развитието на мозъка. В големи концентрации въглеродният окис 
може да бъде смъртоносен, което е доказано от многобройните смъртни случаи, причинени 
от автомобили оставени да работят в затворени гаражи или от течове на отработени газове, 
навлезли в купето на колите. Смогът също съдържа суспендирани частици като прах и 
сажди, отделяни от превозните средства и промишлените съоръжения. Такива частици 
дразнят очите и белите дробове, тъй като те могат да носят със себе си съединения като 
киселини и метали[3,6]. 
КИСЕЛИНЕН ДЪЖД - Изкопаемите горива са смеси от различни химически вещества, 
включително малки количества сяра. Сярата в горивото реагира с кислорода като образува 
серен диоксид (SO2), който е замърсител на въздуха. Основният източник на SO2 са 
електрическите централи, в които се изгарят въглища с високо съдържание на сяра. В 
„Закона за чистотата на атмосферния въздух“ от 1970 г. строго се ограничават емисиите на 
SO2, като се принуждават централите да инсталират скрубери или да преминат на въглища 
с ниско съдържание на сяра. Моторните превозни средства също допринасят за емисиите 
на SO2, тъй като бензинът и дизеловото гориво също съдържат малки количества сяра. 
Вулканичните изригвания и горещите извори също отделят серни оксиди (причината за 
миризмата на гнило яйце). Серните и азотните оксиди реагират с водната пара и други 
химикали високо в атмосферата в присъствието на слънчева светлина и водят до 
образуването на сярна и азотна киселина. 

 
Фиг.3 – Формиране на киселинен дъжд 

Образуваните киселини обикновено се разтварят в мъглата или във водните капчици, които 
падат от дъждовните облаци. Тези киселинни капчици, които могат да бъдат кисели като 
лимонов сок, попадат от въздуха върху почвата под формата на дъжд или сняг. Почвата има 
способността да неутрализира определено количество киселина, но количествата, 
произведени от електроценралите, използващи евтините въглища с високо съдържание на 
сяра, са надвишили тази способност и като резултат много езера и реки в промишлените 
зони са станали твърде киселинни, за да може в тях да живее риба. Горите в тези области 
също са подложени на бавно изчезване, поради абсорбирането на киселини от дърветата, 
чрез техните листа, иглички и корени. Дори мраморни структури търпят увреждания, поради 
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влиянието на киселинните дъждове. До 1970 г. мащабите на този проблем не са били 
известни, но след това са предприети сериозни мерки, за да се намалят драстично 
емисиите на SO2 , като се инсталират скрубери в електроцентралите и се десулфуризират 
въглищата преди тяхното изгаряне 

СЪСТАВ НА ВЪЗДУХА - Въздуха е смес от много компоненти, които се разделят на 
три групи: 

- постоянни – към тях спадат: азот – 78% ; кислород; - 21% ; инертни газове – 1% ; 
Аблолютно чист въздух от химическа гледна точка няма. 

- променливи елементи – видове газове, които не са вредни за биосферата:CO2, водни 
пари, амоняк, озон; 

- случайни – при нормални условия са по-малко от 0,1% - твърди субстанции(прахове); 
Въздуха може да бъде разглеждан като дисперсна система: 
   

 
 Газообразни замърсители – замърсители със субстанция над необходимото, към 
случайните замърсители включваме и микроорганизмите. 

Дисперсна среда 

Т
ечни капки 

П
рах 

Газ 

В
ъздух 

Дисперна фаза

Дисперсна система 

 Пара – всяка субстанция , която при нормални условия е течност; 
 Газ – всяка субстанция, която при нормални условия е в газообразно състояние ; 
 Нормални условия - (t = 20º , P = 1 bar); 
Чист газ и чист въздух ще наричаме, когато концентрацията на случайни елементи в него е 
под необходимата за конкретния технологичен процес. 
Дисперсни системи 
 Аерозол – въздух с примеси на твърди частици или още въздух и прах. Ако твърдата 
фаза е много финна – високо дисперсен прах, наричаме дим. Ако във въздуха диспергираме  
течност се образува мъгла [1,3]. 

Въздух Газ Газова смес 

 

⎪
⎪
⎪

⎭

⎪⎪
⎪

⎬

⎫

Посока
Скорост

аТемператур
Газове
Пари

 Отработени отпадни газове + слънчеви лъчи =>  смог 
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Фиг.4 – Основни замърсители на въздуха 

 
ОСНОВНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ВЪЗДУХА: 
 Въглероден диоксид е газ без цвят и мирис. Въглеродният диоксид се разтваря по-

добре във водата в сравнение с въглеродния оксид. 
 Въглероден оксид с формула CO е безцветен газ без мирис, но много отровен. 

Получава се при непълното изгаряне на въглища, природен газ и дървесни материали. 
Автомобилите също произвеждат въглероден оксид. 

 Въглеводороди 
 Алдехиди 
 Радиоактивни вещества и тежки метали 
 Серен диоксид - Серният диоксид е безцветен газ с формула SO2, който е продукт 

от вулканични изригвания и различни индустриални процеси. Обикновено горенето 
на въглища и петрол създава серен диоксид. По-нататъшно обогатяване с кислород 
и реакции с вода водят до получаването на H2SO4 и киселинни дъждове. 

 Азотни оксиди, особено азотният диоксид с формула NO2 е отровен газ със остра 
задушлива миризма и кафяво-червен цвят. Разтваря се добре във вода. 

ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРЯВАНЕ 
Естествени източници  
 Изригване на вулкани 
 Пясъчни бури 
 Урагани 
 Горски пожари 
 Продукти от растителен или животински произход 
Антропогенни източници  
Едни от замърсителите вследствие на човешката дейност са: 
 Електрически централи, заводи, фабрики и други промишлени предприятия 
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 Моторни превозни средства - автомобили, самолети, плавателни съдове 
 Горене на дървесни маси за отопление 
 Петролни рафинерии 
 Органични отпадъци, които освобождават метан 
 Химични, биологични и ядрени оръжия 
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Изследване на горски пожари, като елемент от глобална система за 
превенция и ограничаване на щетите от тях 

 
К.Марков 

 
На територията на България през последните десетилетия настъпиха 

драматични промени в посока значително увеличаване на честотата и размерите на 
пожарите, засягащи горски масиви. Вредите, които нанасят тези пожари върху 
флората и фауната, както и върху екологичното равновесие са неизмерими. В 
атмосферата се отделят значителни количества вредни вещества в т.ч. парникови 
газове, нарушава се водния баланс, създават се предпоставки за ерозия на почвата. 
Математическото моделиране на горските пожари може да бъде много ценен 
инструмент за подпомагане усилията за опазване на гората и ограничаване 
последствията от пожари в горските масиви. 

 
Ключови думи: горски пожари, екология, вреди емисии и вещества 
 

Investigation of forest fires, as part of a global system for preventing and 
mitigating from them 

 
K.Markov 

 
 

In Bulgaria in recent decades dramatic changes have occurred in the direction of a significant 
increase in the frequency and size of fires affecting forests. Damage which caused by these fires on flora 
and fauna as well in the ecological balance is immeasurable. In the atmosphere are emitting significant 
amounts of pollutants including greenhouse gases it is destroy water balance, it is creating a conditions for 
soil erosion. Mathematical modeling of forest fires can be a very valuable tool for supporting efforts to protect 
forest and limiting the consequences of fires in forests. 

 
Въведение:  
Горските пожари са се превърнали в неразделна част от съвременната реалност на 

човечеството. Унищожаването и увреждането на големи горски масиви от пожари има 
съществен, дори катастрофален негативен ефект върху състоянието на цялата планета. 
Ежегодните горски пожари, възникващи в различни райони на земното кълбо предизвикват 
сериозни екологични, социални, икономически и стопански проблеми. Добре известно е, че 
за територията на България мащабите на горските пожари значително нарастват в края на 
миналия и началото на този век. Според статистическите данни до края на 80-те години на 
миналия век динамиката на развитие на тези пожари и размера на засегнатите горски 
масиви са очертавали картина на проблем с относително константна величина. Не така 
стоят нещата в периода на 90-те години на XXв. и първото десетилетие на XXІв. Под 
влияние на множество фактори през последното десетилетие се наблюдава драстично 
повишение на честотата на възникване на горски пожари и на размера на опустошените от 
пожари горски масиви. Спрямо годините преди демократичните промени броя на пожарите и 
размера на засегнатите площи в съвременна България са нараснали в пъти. В настоящия 
момент нашата страна е изправена пред необходимостта да преразгледа из основи подхода 
към противодействието и ограничаване последствията от горските пожари. Вече се 
наблюдава повишено внимание и влагане на значителни ресурси от страна на държавната и 
общинските администрации за ограничаване последствия и превенция на възникването на 
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горски пожари в България. Именно в посока подпомагане на тези усилия е разработването 
на математически модели за прогнозиране на развитието на този тип пожари. 

За да се направи качествен анализ на процесите, протичащи при възникване и 
развитие на горските пожари е необходимо прецизиране на различните видове  пожари в 
горски и полски масиви, в зависимост от  спецификата на възникване и протичане на 
процеса на горене, вида и състоянието на горимите материали,  релефа и географските 
особености на терена, климатичните условия и  т.н. 

В зависимост от начина на разпространение пожарите  в горски и полски масиви 
могат да бъдат условно разделени на четири различни вида. Правя това разделение с 
уговорката, че при развитието на конкретен горски пожар пожарът може да преминава от 
един в друг вид под действието на множество фактори, сред които са промяната на 
посоката и силата на вятъра, особености на релефа, наличие на различни препятствия по 
пътя на придвижване на фронта на горене, извършването на гасителни действия и др. 

Така наречения низов пожар е характерен за местности с ниска тревна и 
храстовидна растителност и за райони богати на торф (фиг.1). Горенето се развива на и/или 
под повърхността на терена. Това са най-разпространените пожари и представляват 
значителен интерес от гледна точка на математическото моделиране. Върху динамиката на 
развитие и разпространение на низовите горски пожари голямо влияние оказват вида и 
съдържанието на влага в горимия материал и метеорологичните условия. Разбира се 
трябва да се направи допълнително разграничаване на горенето върху повърхността на 
терена и горенето на торфени маси под повърхността, тъй като процеса на горене и достъпа 
на кислород до зоната на горене се различават съществено. 

 
Фиг.1 – Низов пожар 

Върховия пожар фиг.2 е характерно явление за горски масиви, залесени с 
иглолистни  дървесни видове, при което се наблюдава горене на короните на дърветата. На 
практика за да възникне върхов горски пожар е необходимо преди това в същата зона да се 
е развил низов пожар. Низовият пожар трябва да създаде необходимите условия като 
повиши температурата на въздуха до стойности, достатъчни за възпламеняването на 
листата и клоните в короните на дърветата. При върхов пожар интензивността на горене е 
значително по-висока и фронта на пожара се разпространява с много висока скорост. Такъв 
тип пожар е изключително труден за ограничаване и гасене и още по-трудно би могъл да се 
опише със способите на математическото моделиране. 

 
Фиг. 2. Върхов горски пожар 
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Пожар с множество огнища на горене или т.н. точковиден пожар фиг.3 е горски 
пожар при който дървесни видове с повишено съдържание на смола, прегрети от 
интензивните топлинни потоци на пожара изхвърлят в пространството около тях тлеещи и 
горящи късове органична материя. Горящите късове (главни) попадат върху суха 
растителност в зоните, още незасегнати от възникналия пожар и възпламеняват нови 
огнища. Този механизъм на развитие е опасен с възможността да се прескачат естествени и 
изкуствени прегради по пътя на придвижване на фронта на пожара. Възможно е 
възникването на нови огнища на десетки метри от зоната на горене. Тези нови огнища могат 
на по-късен етап да се слеят в общ контур с основния пожар и да предизвикат погрешни 
предположения за мястото на възникване и посоката на разпространение на горския пожар. 

 
Фиг 3. Точковиден горски пожар 

Пожари с ускорено развитие (придвижване на фронта на горене) фиг.4 са 
характерни при горене на растителност по стръмни склонове. Колкото по-стръмен е 
наклона, толкова по-бързо се развива пожара, в посока от ниските към високите части на 
склона.. Такъв тип ускорено развитие може да се наблюдава и при низов и при върхов 
горски пожар. Естествено издигащите се нагоре нагорещени продукти на горенето достигат 
бързо и въздействат максимално интензивно на растителността  нагоре по склона, поради 
което влажността на горимия материал и метеорологичните условия нямат определяща 
роля. 

 

 
Фиг.4. Ускоряващ горски пожар 

От изброените четири условни вида горски пожари на математическо моделиране, 
като че ли подлежи единствено низовият пожар. Върховият пожар е на практика пожар във 
височина, съпроводен с пожар на повърхността на терена. Изграждането на математически 
модел, отчитащ паралелното развитие на двата пожара и взаимният обмен на флуидни 
потоци и топлина  изисква много по-големи ресурси и няма да бъде обект на разработката.  
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Фиг.5. Развитие на горски пожар от момента на възникване, през стадии на низов 

пожар, до прерастването му във върхов горски пожар 
 

Точковидния пожар е частен случай на развит пожар, при който под действието на 
различни фактори и обстоятелства възникват нови огнища на горене.  

Ускорявашия се пожар отново е частен случай, възникващ при наличие на стръмни 
скатове и склонове по пътя на придвижване на фронта на пожара. 

Заслужава внимание и теорията, че тоталната превенция на  горските пожари 
всъщност възпрепятства естественото възобновяване на горските масиви. В светавната 
практика съществуват примери за горски масиви, предпазвани в дълги периоди от горски 
пожари, в които в крайна сметка горския фонд застарява и възникват множество други 
проблеми, които довеждат до нарушаване на екологичното равновесие и увреждане на 
горските масиви. Предвид съществуването на планетата Земя, с разцъфтяваща природа в 
добро здраве отпреди  появата на човека, можем да допуснем, че горите имат своя жизнен 
цикъл и своите механизми за поддържане на равновесието, необходимо за съществуването 
на съответните растителни и животински видове. 

Може би е нужен подход, който да бъде насочен към прилагане на мерки и 
мероприятия, предотвратяващи разпространението на пожари от един към друг горски 
масиви. Планирането на залесителните и поддържащи горите мероприятия по начин 
осигуряващ нещо като „парцелиране” на горските масиви и полагане на усилия за 
осигуряване на прегради срещу разпространението на пожари между различните горски 
масиви. Подобен подход ще изисква големи и дългосрочни усилия., но ако бъде приложен 
ще можем да се грижим по-целенасочено в посока на поддържането на доброто състояние 
на горите от една страна и в посока на ефективното изграждане на „пожарозащитни 
прегради” между тях от друга страна. При сегашния подход се хвърлят огромни ресурси за  
ликвидиране на последствията от пожарите и за потушаването на пожари в труднодостъпни 
местности и при изключително тежки за работа на екипите условия. Прилагат се способи 
като изсичане на просеки по пътя на разпространение на пожара. Всички тези усилия 
струват изключително скъпо на държавата, общините и службите, ангажирани с гасенето. 
Резултатите обаче са спорни и понякога видимо незадоволителни. Изсичането на просеки 
води след себе си като последствие струпването на големи количества дървесина във 
вътрешността на горските масиви. Тази дървесина представлява по своята същност висока 
концентрация на сух, готов за възпламеняване горим материал. В зони на извършване на 
подобни мероприятия реалните, както и потенциалните бъдещи щети за гората и нейните 
обитатели са огромни. 
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Заключение 
Настоящата разработка има за цел да покаже колко голям и обществено значим 

проблем са горските пожари. Изучаването на горските пожари изисква тяхното 
експериментално ( преди всичко в лабораторни условия) и математическо моделиране. 
Всичко това ще бъде от полза при разследване на горски пожари с цел установяване на 
точното място на възникване, посоката на развитие и причината довела до възникването на 
пожара. Разследващите органи ще могат да насочат своите действия по установяване на 
евентуален извършител на палеж въз основа на резултатите от прилагането на компютърни 
симулации за конкретни случаи, за които има съмнения за извършени палежи. В процеса на 
търсене на подходящи решения за превенция в дългосрочен план на гората от големи и 
опустошителни пожари също могат да се използват способите на математическото 
моделиране, като се задават изходни данни за състоянието на гората, в съответствие с 
очакваните, бъдещи климатични промени. 

При изследването ще бъдат използвани множество литературни източници, както и 
резултати от проведени изследвания от различни изследователски центрове и лаборатории.   
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Въведение в теорията на пожарите, 
възникващи при моторните превозни средства 

 
К. Грозданов 

 
 

В работата се прави анализ на основните положения в теорията на пожарите, 
възникваща при моторни превозни средства. Разглеждани са основните фактори, 
зависимости и на параметрите на горивата и използваните в автомобила параметри. 

 
Ключови думи: пожари, пожарна опасност при моторни превозни средства, 

възпламеняване, математически модели 
 

Introduction in theory of fire occurring at motor vehicles 
 

K. Grozdanov 
 
 

In the current work making analyses of basic position in theory of fire occurring at motor vehicles. It 
is considering the basic factors and dependences of parameters of fuels and vehicles parameters 

 
Пожарите, възникващи в транспортни средства са явление, съпроводено с 

протичането на сложни физични и химични процеси. Това налага при изследването на този 
вид пожари да се използва експериментален подход. 

Експертната практика показва, че източниците на запалване могат да бъдат 
разделени в следните групи: 

- топлинни прояви на искри; 
- топлинни прояви на електрическа енергия – късо съединение, претоварване на 

електрическата инсталация; 
- топлинни прояви на механична енергия – топлинна енергия отделена чрез триене; 
- фактори, влияещи на взривни устройства – запалват сместа. 
В съответствие с топлинната теория, възпламеняването на горим материал е 

възможно само, когато количеството топлина, отделено от източника на възпламеняване е 
достатъчна за нагряване на критичен обем от материала до състояние, при което ще бъде 
предизвикана самоускоряваща се екзотермична реакция. 

Един от основните показатели на пожарната опасност на горящи частици е 
топлоотделянето от тях, измерено в която и да е точка, се определя по уравнение (1): 

( ) ′= × − + ×0pQ C M T T q M  (1)
където: 

pC  –специфичен топлинен капацитет , / ;J kgK   
M  – маса на частицата,  ;kg
T  – температура на частицата,  ;K

0T  – температура на околната се среда,  ;K
′q  – отделена топлина от фазовото превръщане, / .J kg  

Могат да бъдат различени два основни сценария на развитие на пожар в лек 
автомобил. Единият е при възникване на процес на горене (огнище на пожар) вътре в обема 
на превозното средство. Вторият е възникване на процес на горене по външното 
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оборудване на автомобила и разпространение на горенето към съседно разположен 
автомобил или автомобили.  

Независимо от сценария на развитие на пожара, основен параметър при пожарите в 
леки автомобили е температурата на огнището на пожара. Под температура на външен 
пожар се разбира температурата на пламъка от пожара, която е във основата на 
определяне на топлинното излъчване и от тук на възможността на разпространение на 
пожара с определена посока и скорост на развитие. 

Приведената температура на пламъка за някои материали, използвани в 
промишлеността при производството на автомобили е посочена в таблица 1. 

 
Таблица 1 

Материали 
Температура на 
възпламеняване, 

К 

Температура на 
самовъзпламеняване, 

К 

Температура 
на пламък, К 

Най-ниска 
топлина на 
изгаряне Q, 

MJ/kg 
Бензин 244 573 1150 41.87 
Керосин 300 533 1150 41.87 
Дизелово гориво 428 623 1150 41.87 
Машинно масло 424 613 1000 41.87 
Полистирол 460 672 1300 39.00 
Картон 500 638 – 15.70 
Лако-бояджийски 
материали 

523 673 1300 31.00 

Органично стъкло 553 733 1100 25.00 
Дървени 
конструкции 

560 640 1300 17.00 

Линолеум,балатум 581 683 1100 33.60 
Пенополиуретан 713 753 1300 24.40 
Метан 823 823 1300 49.78 

 
При пожар в затворени обеми, какъвто е случая при възникването на горене във 

вътрешните обеми на превозното средство в условия а недостиг на кислород, под 
температура на пожара се разбира среднообменната температура на сместа от продуктите 
на горене и въздуха. Тази температура се изменя във времето, нараства до определена 
стойности и се нарича още температурен режим на пожара. Температурният режим на 
пожара зависи от масата на горимите вещества и материали, обема, в който протича 
горенето (обема на кабината, моторният отсек, салона), площта на остъклението, площта на 
топлопоглъщащите повърхности, конфигурацията на каналите и затворените обеми, в които 
се развива пожарът [7]. 

За приложение на резултатите от изследването на пожари в леки автомобили в 
практиката основен интерес представлява процеса на разпространение на огъня от един 
горящ автомобил, към разположени в близост други автомобили. Разпространение горенето 
от един към друг обект (автомобил) може да се осъществи при директно въздействие на 
пламъците или вследствие на въздействието на конвективните потоци и лъчистия 
топлообмен. Илюстрация на различните механизми на разпространение е показана на 
фигура 1. 
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Фиг. 1. Различни начини за разпространение на огъня: в лявата директен огън, 

разпространяван чрез контакт пламък, на десния – индиректния – разпространение на 
огъня чрез нагряване, поради конвекция и радиация 

 
Радиацията се прехвърля чрез околния въздух към разположения в съседство друг 

автомобил или предмет. Повърхностите на съседните обекти абсорбират част от 
излъчваната топлина и се загряват. Повишаването на температурата по този механизъм 
води до достигане на температурата на възпламеняване на горими детайли от съседния 
обект (автомобил) и в крайна сметка до разпространение на пожара. 

В турбулентните течения на газовата среда при пожар, скоростта, налягането, 
температурата и другите параметри имат „нерегулярни” колебания (пулсации). Конкретното 
разпределение на стойностите им, в който и да е момент от време, в помещение със 
зададени геометрични параметри не се определя еднозначно само от системата на 
изходните уравнения и началните и гранични условия, но и съществено зависи от малките 
случайни колебания. (поради неустойчивостта на движението) Известните модели на 
турбулентност k–ε, k–ω, алгебрични и други [8] показват, че за всеки конкретен случай на 
течение съответства напълно определен набор от константи за съответния модел. За всеки 
модел на турбулентност се задава обхватът на теченията и условията, при които той е 
валиден. Голямата трудност е в избора на конкретен модел при отчитане на сложните 
гранични условия, обусловени от защитата на стените на конструкцията при 
топломасообмена, например при защитата на оборудването от топлинното въздействие при 
пожар. Все още, за широк кръг, дори и стационарни еднородни течения, константите при 
моделирането са недостатъчно систематизирани. 

По тази причина, математическото моделиране на турбулентния конвективен 
топломасообмен при пожар изисква много внимателен избор на модела на турбулентност, 
съобразен с условията на конкретния пожар. 

Уравнението на преноса на лъчиста енергия (2), може да бъде решено с достатъчно 
точни и универсални числени методи, например зоналния метод или стохастичния метод на 
Монте-Карло [11].  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )Δ + + = + ∫λ
λ λ λ λ λ λ λ λ

π

βα β α γ
π0

4

, , . , ,
4

s I x s I x s I x s I x s s s dω' ',  (2)

където:   
αλ, βλ – спектрални коефициенти на поглъщане и разсейване на излъчването, 1/m; 
γλ(s,s') – спектрална индикатриса на разсейване; 
ω' – пространствен ъгъл в посоката s', rad; 
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Iλ(x,s), Iλ0(x,s) – спектрална интензивност на излъчването в точка х, в направление s 
на даденото и абсолютно черно тяло, W/m2. 

Въпреки това, тези методи не са напълно съвместими с мрежовите методи за 
решение на уравненията за пренос на импулса и енергията в областта на разпространение 
на пожара, което изисква различни числени алгоритми и води до съществено усложняване 
на програмния модел. Освен това, спектралните характеристика на излъчванията на 
газовата среда при пожар не са достатъчно изучени.  

По тази причина за решаване на тези уравнения се използват различни 
приблизителни методи [2]. Да предположим, че съществува локално термодинамично 
равновесие вътре в обема. Разглеждаме четири от най-често използваните при моделиране 
на пожари приблизителни математически модела на определяне на лъчистия топлопренос: 

• оптически прозрачен неизлъчващ газ; 
• оптически плътен слой; 
• оптически тънък слой; 
• дифузионен метод (метод на моментите). 

За конкретни изходни данни се налага уточнение и адаптация на съществуващите 
математически модели за лъчист пренос в непрекъсната среда с допълнителна 
експериментална информация за коефициентите на преноса в термогазодинамичната 
картина на реалния пожар. 

Могат да се използват и други модели за радиационен топлопренос, описани в 
литературата [11], например, метода на дискретния радиационен пренос. В случаите на 
горяща течност скоростта на изгаряне на горящия материал се задава със следните 
полуемпирични съотношения. 

при τ ≤ τст: 
Ψ = Ψ τ τг 0 г ст/ ;F  (3)

 
при τ > τст:  

Ψ = Ψг 0 г,F  (4)
където:   

τ – време, s; 
τст – време за стабилизиране на горенето, s; 
Fг – площ на откритата горяща течност, m2; 
Ψ0 – специфична скорост на изгаряне на материала, kg/(s/m2. 
Фактически модел на конвективно струйно течение при възникнал пожар в превозно 

средство (лек автомобил), се разгледа от началният момент от възникване на горене в 
подземен гараж. Приема се, че височината на гараж се изменя от  до =max 4,5h m =max 3h m . 
Ако се приеме, условието, че пожарът е обхванал двигателният отсек на автомобила 
(фиг. 2), над огнището на пожара възниква конвективна струя.  



58 Научна конференция на ЕМФ 2014

 
Фиг. 2 

 
Мощността на пожара се приема както следва: при една запалена кола  

при два автомобила 
= 750Q kW

= 1500Q kW  и при температура на горене приблизително около 600°К, 
над запалената кола възниква конвективна струя, следствие голямата разлика в 
температурите над горещия автомобил и околната среда. 

Началната скорост на конвективното течение съгласно Драйздейл [8] ще бъде: 

=
1
3

0 1,9. , /Q m sW  (5)
При което за = 750Q kW ,скоростта е = 7,2 /oW m s W

s
,а при ,съответно 

 [6]. 
= 1500Q k

= 8,2 /oW m
 Пожарната опасност на използваните в автотранспортни средства горива се 

определя основно по експериментален и изчислителен път. 
При оценка на възможността за разпространение зоната на горене са направени 

изследвания за разпространение на пламъка по горяща струя гориво. Установено е 
следното: 

Пламъка се разпространява само по непрекъсната струя бензин- Струята на 
дизеловото гориво не се е възпламенила при капково изтичане на гориво пламъкът не се 
разпространява на горе.  

Височината на покачване на пламъка по горящото гориво зависи от площта на 
горящата повърхност. При горене на гориво, разлято в кръг с диаметър 15-25 mm пламъка 
достига от 40 до 150 mm. 

На фиг. 3 са дадени резултатите от проведени опити при изгарянето на автомобилен 
бензин, керосин и дизелово гориво от отвори и резервоари с различен диаметър. 

На абцисната ос (фиг. 3) стойностите на lg d, а на ординатата линейната скорост на 
горене l. 
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Фиг. 3. Зависимост от скоростта на горене от диаметъра на отвора и 
резервоара, 1 автомобилен бензин, 2 керосин, 3 дизелово гориво 

 
 
От графиката се вижда, че скоростта на горене на пари през отвор с малък диаметър 

е по-голяма при  автомобилният бензин гори с скорост 18 mm/min, керосина – 
6,4 mm/min. При увеличаване на диаметъра скоростта на горене в началото рязко се 
намалява, като достига минимумът, а при по-нататъшно увеличение отново расте до 
определена стойност, след което на практика малко се изменя. Това изменение на 
скоростта на горене е свързано с характера на движението на парите на повърхността на 
течността към зоната на горене. [5]. 

= 0,6d

Характерът на движението на пари се определя от скоростта на числото на Рейнолдс 
(Re): 

=
μ

. .d V SпcRe  (6)

където: 
d  – диаметър на струята пара, sm 

cV  – скорост на движението на струята пара, sm/s 

пS  – плътност на парата, d/sm3 
μ  – вискозитет на парите, d/sm.s 
Доказано е, че изгарянето на бензин настъпва значително при постоянна скорост. 

Скорост на горене зависи от качеството на горивото. 
При удар е възможно нарушаване на целостта на резервоара и изтичане на гориво. 

Средната масова скорост на изтичане на бензин V.m/s, зависи от мястото на пробойната на 
резервоара и на неговият диаметър (фиг. 4) 
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Фиг. 4. Масова скорост на изтичане на бензин от резервоар, 1 – при изтичане по 

вертикална ос, 2 – при изтичане по хоризонтална ос 
 

Площта на изтичащото гориво  се определя от зависимостта: ТS
= . .Т O SS S K V  (7)

където:   
OS  – коефициент на изтичане (m-1); 

SK  – коефициент отчитащ повърхността на материала; 
V  – обем на течността (m3). 
Значенията на и  за някои течности са посочени в таблица 2 OS SK

Таблица 2 

Вид гориво OS  SK  

асфалт бетон 
Бензин 17,2 0,1 0,3 
Керосин 18,7 0,2 0,5 
Дизелово 
гориво 3,5 0,6 0,5 

Масло  1,4 1,5 
 
Допустимо изтичане на гориво се счита в определена степен безопасна, ако 

изтичането на гориво в определен период от време от 5 до 7 min, не превишава 30 g/min [7]. 
 Значението на данните от реални пожари се разбира по-добре, когато се установи, 

че всеки метод за изпитване или числен метод, на какъвто и да е обектът или сложността 
му, трябва да се отнася пряко или косвено до реалната ситуация за изследване, ако целта е 
създаването на полезно средство за оценка и контрол на опасността от възникване на 
пожари. 

Прилагането на компютърни програми за изчисляване на динамиката на флуидите, 
намират голямо приложение в областите „анализ на горенето“, осигурява се по-голяма 
точност при изчисляването на развитието на пожара, образуването на отровни газове, 
оценяване на намалената от частици видимост и други фактори оказващи влияние на 
пожара. 
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Gas flow distribution study in columns with modern random packings and 
maldistribution estimation using different indices 

 
S. Darakchiev, T. Petrova, N. Vaklieva – Bancheva, R. Popov. 

 
Gas flow distribution is significant for the efficient operation of the packed columns. Raschig – 

super rings are modern random packings, showed very good mass transfer characteristics as well 
as low pressure drop. This work has studied gas distribution in columns with these packings, using 
different indices to assess the non-uniformity. To asses the non-uniformity of gas distribution two 
indices are used – maldistribution index MI and coefficient of distribution CoD. Both are a function 
of maldistribution factor which is most commonly used to describe non-uniformity and characterize 
it as variation of local velocities from their mean value. 

 
Keywords: gas flow maldistribution; packed columns; maldistribution index; coefficient of 

distribution. 
 
1. Introduction 
 
Packed columns are essential apparatuses in chemical technology, energetic and 

environmental engineering. They are widely used for processes like distillation, absorption, 
desorption and direct heating. The packings (random or structured) are the main component in the 
columns, which determines the efficiency of the process. Therefore the efforts of the researchers in 
this area are to create new more effective packings and to improve their performance. During the 
last decades third and forth generation random packings have been developed and put into 
practice. These for example are Nutter rings, Ralu Flow, Intalox Metal Tower Packing (IMTP), 
Raschig Super Rings (RSR) and others. They are characterized by high efficiency and low 
pressure drop which make them suitable for many industrial applications in conducting heat and 
mass transfer processes. It is known that a major problem of the packed columns is the non-
uniform distribution of the phases on the cross-section of the apparatuses which leads to variation 
of flow velocity and mass transfer efficiency. Most of the methods for calculating column 
apparatuses are based on the assumption of perfect counter current gas and liquid flow in the 
packing layer. In fact it is known that neither liquid, nor gas are moving piston, which results in 
deterioration of the process and hence increase the cost of the production and operation of the 
apparatuses. 

In recent years a lot of work has been done on the study of gas flow movement in packed 
columns and the improvement of its uniformity [1, 2]. It is examined mainly the variation of the 
velocity profile depending on the height of packing layer or pressure drop. There are different ways 
to characterize the non-uniformity of gas flow as most often this is happening using coefficients, 
which account the variation of velocity values on column cross-section and their weight in the flow 
[3]. 

One of the most frequently used coefficients for evaluation of the non-uniform distribution of 
flows is called maldistribution factor Mf. It represents the coefficient of variation of local velocities at 
a given cross section of a column - ratio of the standard deviation of the values to their mean 
value. Other coefficients such as maldistribution index MI [4, 5] and the coefficient of distribution 
CoD[6] are presented more recently. They are based on the maldistribution factor, but account 
more accurately both large-scale and small-scale maldistribution. The aim of the present work is to 
determine the distribution ability of some modern random packings using these parameters. 
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2. Experimental installation 
 
Experiments are carried out on an installation, shown on figure 1. It is composed of a column 1 

with a diameter of 470 mm, which height reaches 2.1 m. The air is brought by a fan, passes 
through a pipe 2, diaphragm 3 and flow regulator (valve) 4 and enters the column through a gas 
inlet device (nozzle) 5. Then it moves up through column sections 6 connected by flanges and 
filled with packing 7. The packing is held by a supporting grid 8. Air flow rate is determined using a 
U-shaped differential manometer 9 and diaphragm, and pressure drop of the packed layer is 
measured by precise optical differential manometer 10 with accuracy of 0.01 mm H20. 

 

 
Figure 1. Scheme of the experimental installation. 1. column; 2. pipe; 3. flow meter; 4. valve; 5. 
gas inlet device; 6. column section; 7. packing; 8. supporting grid; 9. U-shaped differential 

manometer; 10. optical manometer; 11. thermo-anemometer, 12. water mirror. 
 

To improve the initial distribution six grids of HOLPACK packing are mounted above the gas 
inlet nozzle. It is shown that in this way the initial maldistribution is reduced to three times [7]. It 
was found that water mirror removing also improved initial gas flow distribution. 

Velocity profile is measured by thermoanemometer without a counter-currently moving liquid. It 
has accuracy and repeatability not exceeding 2 % of scale range. The device is connected to a 
computer that takes into account and averages the results of 100 measurements at each point. 
The measurement is done on 123 points, situated uniformly across the column section.  

 
3. Experimental results and methodology 
 
As a measure of the non-uniformity of gas flow two indices are used – Maldistribution index MI 

and coefficient of variation CoD. Both of them are a function of coefficient of variation, which is 
most often used to asses, the flow maldistribution and is known also as maldistribution factor Mf [8, 
9]. It is an integral indicator that takes into account both the velocity values and the section of the 
apparatus, which they occupy, i.e. their weight in the flow.  

As a more accurate method for estimating maldistribution is considered the maldistribution 
index [4,5]: 
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where Cv = Mf, and Cm is identical with Cv, but instead of mean velocity on the cross-section 
w0, local mean velocity is used: 
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where ijδ = 1, if i and j are neighbouring cells and ijδ = 0 if i = j or the cells do not have common 
boundary.  

Another indicator of the non-uniformity of the flows is the coefficient of distribution CoD, which 
is claimed that characterizes the maldistribution as velocity variations on the cross-section and also 
spatially [6]. This coefficient also appears to be a function of the coefficient of variation. 

refl
l

φ
CoVCoD  ,  ,     (4) 

where φ  is a ratio of two dimensions - l and lref, respectively length of the boundary between 
two neighbouring measuring cells and characteristic dimension, for example hydraulic diameter. 
While the coefficient CoV characterizes the magnitude of fluctuations, the parameter φ  is a 
measure of the spatial distribution.  

To determine these values experiments with four sizes Raschig – Super ring packings [10] 
were carried out – two metal (RSRM) and two plastic (RSRP). The velocity profile was determined 
at five heights of packing layer: 0.5 m; 0.8 m; 1.3 m; 1.6 m and 2.1 m at two different mean 
velocities – 1.3 and 2 m/s. 

Figure 2 shows the results of studies of maldistribution index depending on layer height for all 
packings at respectively 1.3 and 2 m/s. Here can be make comparison between the distribution 
ability of metal and plastic packings. It can be seen that at lower layers RSRP 0.6 shows better 
uniformity than RSRM 0.5 and at higher heights – the degree of maldistribution is equalized for 
these packings.  
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Figure 2. Maldistribution index MI as a function of the packing height 

 
The results for maldistribution index at velocity of 2 m/s can be seen on Figure 2. Here is 

observed entirely better uniformity for RSRM 0.5 packing. This is expected as this packing has 
smaller size, the channels which it forms are smaller and therefore has higher pressure drop.  

Analyze can be made on the influence of gas velocity on the uniformity (fig.2). While for RSRP 
0.6 such was not observed, for RSRM 0.5 there are some differences at some heights. We will 
look at the distribution ability of the larger sizes packings RSRM 1.5 and RSRP 2, respectively 
metal and plastic. Interesting is that their behaviour is different for the two different velocities. At a 
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velocity of 1.3 m/s the metal packing shows a poor uniformity than the plastic one at lower layers, 
which equalizes at a height of 1.5 m. At a velocity of 2 m/s in the beginning of the range of heights, 
the maldistribution of both packings is similar and at higher layers the uniformity of plastic 
deteriorates. Here velocity influence for the metal packing is observed at lower heights again and 
for the plastic – at the highest point.  

On the next figure 3 the contour map velocity profiles for RSRM 0.5 and RSRP 0.6 at height of 
0.5 m and velocity of 2 m/s are given. It is seen that in the cases of lower layers for RSRP 0.6 
areas with higher velocities in the wall region occur, which deteriorates the whole uniformity. 
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Figure 3. Velocity profiles for RSRM 0.5 and RSRP 0.6 at height of 0.5 m and velocity of 2 m/s 
 
For RSRM 1.5 presence of wall flow is observed at layer height 0.5 m, while at same height for 

RSRP 2 the alternating areas with lower and higher velocities can be seen (fig.4). It was obtained 
that at a height of 1.3 m the wall flow for RSRM 1.5 is already cleared and for RSRP 2 is formed at 
1.6 m. In this case it is the presence or the absence of wall air movement is a reason for the 
variable character of the uniformity. At velocity of 2 m/s in the lower layers, the velocity profiles are 
identical for the two packings and for the higher layers – the plastic packing has higher velocities in 
the areas near the column wall (Fig. 5). 
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Figure 4. Velocity profiles for RSRM1.5 and RSRP 2 packings at height H = 0.5 m and velocity 

of 1.3 m/s 
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Figure 5. Velocity profiles for RSRM1.5 and RSRP 2 packings at height H = 2.1 m and velocity 
of 1.3 m/s 

 
Figure 6 shows a dependency of the coefficient of distribution CoD on the layer height for the 

four packings at different velocities. At velocity 2 m/s CoD for packing RSRM 0.5 is relatively 
constant after the initial redistribution. At velocity of 1.3 m/s CoD values vary in height. This is due 
to the formation of bypass flows at some heights, as seen in figure 3.  

For the other metal packing RSRM 1.5 at velocity of 1.3 m/s is observed that the 
maldistribution, expressed by CoD is higher at lower layers and at higher layers – decreases. For 
the plastic packings (RSRP 0.6 and RSRP 2) it increases slightly with increasing layer height, 
especially at higher velocity for the bigger packing size. 
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Figure 6. Coefficient of distribution CoD as a function of the packing height and initial velocity 

 
Additional effect of accounting the measurement error on calculating of l  and CoD, is 

studied and presented in Figure 7. It was assumed that contact line l  has to be accounted in   
and then in CoD too, if the values of local gas velocities in adjacent cells are not equal, i.e., a radial 
gradient exists [6]. We considered the cases, where the values in adjacent cells are assumed to be 
equal if their difference is not bigger than some beforehand measurement error (respectively, 2%, 
5% and 10%).  This error could summarize not only the error of a measuring device as well as the 
error of its positioning, human factor, feed and current irregularities during the measurements and 
so on.  

The exact values from calculation of l  and CoD  for 2, 5 and 10 % measurement error for 
considered random packings at fixed initial velocity 2 m/s and five packing heights are obtained 
and visualized on Figure 7. For comparison, the same values are calculated and also presented in 
Figure 7, using the experimental data on the structured packing Honey-comb for the same initial 
velocity and two packing heights [11], as well as the data, obtained in contact economizer (CE) 
apparatus with mixed layer (structured Honey-comb and random inclined rings) [12]. 
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Figure 7. Influence of measurement error on the CoD  and l  calculation for random and 

structured packings [11,12] 
 

The influence of the measurement error on the values of CoD  is significant for all cases – if 
the contact line number l  in component of spatial distribution   decreased, CoD  values 
increased respectively. It is interesting to compare values of CoD  at 2 % error for packing layer 
height about 1.6 m – as it is seen from Fig. 7, CoD ’s for RSRM and RSRP packings and for CE 
are very close – about 1, values for fM and   too, but respective line numbers l  differ. The 
number of measuring cells in random packings measurements and in CE are comparable, but for 
random packings the number of contact lines is bigger than that in CE, which shows better 
redistribution ability of random packing and good choice of gas distribution device (GDD). At the 
same time the values of CoD  for data in [11] with Honey-comb at H=1.5 m are about 2 times 
smaller than values for Honey-comb in CE. Here the packing is the same, but GDD in [11] is better 
than that in the CE [12].  
 

 
4. Conclusion 
 
Investigations on the gas flow maldistribution in columns with Raschig – super ring packings 

are presented in this work. It was found that it is successfully subscribed by some indices such as 
maldistribution index and coefficient of distribution. Four sizes of Raschig – super ring packings are 
investigated – two metal and two plastic. The influence of the material and sizes are studied. It is 
shown that essential for packing distribution ability is not the size or material but their tendency to 
form wall flow. The smaller size of the metal packing RSRM 0.5 shows the lowest values of MI and 
CoD, so it distributes more uniformly the gas flow, while the bigger plastic RSRP 2 has the highest 
values of these coefficients. Influence of measurement error on the CoD values is simulated on the 
random and structured packings data. It is shown that for structured packings the initial 
maldistribution has to be reduced preliminary because of their sensitivity or structured packing may 
be replaced by random one with low pressure drop and similar geometrical structure (open-to-
flow).     

 
 
 



68 Научна конференция на ЕМФ 2014

References 
 
1. Cai T. J., Chen G. X., Fitz C. W., Kunesh J. G., 2003, Effect of Bed Length and Vapour 

Maldistribution on Structured Packing Performance, Chem. Eng. Res. Des., 81, 85-93. 
2. Billingham J.F., M.J. Lockett, 2002, A Simple Method to Asses the Sensitivity of Packed 

Distillation Columns to Maldistribution, Trans. IChemE, 80, part A, 373 – 382. 
3. Petrova T., Darakchiev R., Semkov Kr., Darakchiev S., 2008, Estimations of gas flow 

maldistribution in packed-bed columns, Chem. Eng. Technol., 31, No.12, 1723-1729. 
4. Billingham J. F., Bonaquist D. P., Lockett M. J., 1997, Characterization of the performance 

of packed distillation column liquid distributors, IChemE Symposium series,        142, 841. 
5. Olujic Z., 2011, Comparison of Gas Distribution Properties of Conventional and High 

Capacity Structured Packings, Chin. Journ. of Chem. Eng., 19(5), 726-732. 
6. Stemich C., Spiegel L., 2010, Characterization and quantification of the quality of gas flow 

distributions,  Distillation and absorption 2010, 587-592. 
7. Petrova T., 2011, Influence of inlet gas flow velocity on the outlet maldistribution 

coefficient of gas flow after four types gas distribution devices, Journal of international 
scientific publication: Materials, methods and technologies, vol.5, part 2, 192-200. 

8. Groenhof H.C., 1977, Scaling up of packed columns. Part II, The Chem. Eng. J., 14, 193-
203. 

9. Darakchiev R., Dodev Ch., Gas flow distribution in packed columns, 2002, Chem. Eng. 
Process., 41, 385-393. 

10. Schultes M., 2003, Raschig Super – Ring – a new fourth generation packing offers new 
advantages, Trans IChemE, 81(A), 48-57. 

11. Petrova T., Semkov Kr., Dodev Ch., 2003, Mathematical modeling of gas distribution in 
packed columns, Chem. Eng. Process., 42, 931 – 937. 

12. Dodev Ch., Darakchiev R., 2000, Gas distribution in contact economisers, Energy Forum 
Proced, 2, 141-144 (in Bulgarian). 

 
 
 
 
 
 
Simeon Rumenov Darakchiev, chief assistant  
Tatyana Stefanova Petrova, associated professor 
Natasha Grigorova Vaklieva-Bancheva, professor 
Roman Georgiev Popov, chief assistant 
Bulgarian Academy of Sciences, Institute of chemical engineering 
Sofia 1113, “Acad. G. Bonchev” Str., bl. 103 
e-mail: s_darakchiev@abv.bg 



Хидроаеродинамика и хидравлични машини 69
  

 

  
 
 

Изследване на вертикална вятърна турбина със сдвоени работни лопатки 
 

Валентин Обретенов  
 

В работата са представени резултати от изследване на вертикална вятърна турбина тип 
Дариус с работно колело, синтезирано по нова аеродинамична схема (сдвоени работни лопатки). 
Чрез планиран физически експеримент (3 фактора/3 нива) са определени оптималните 
стойности на основния диаметър, ъгъла на поставяне и разстоянието между две сдвоени 
лопатки. Дефиниран е обобщен критерий за подобие при този тип работни колела. Представени 
са работни характеристики на турбината с два вида работни колела (с класически и сдвоени 
лопатки). Анализирани са резултатите от изследванията и възможностите за подобряване на 
ефективността на турбината. 

Ключови думи: вятърна турбина, работно колело, планиран експеримент, характеристики. 
 

Study of a vertical axis wind turbine with double blades 
Valentin Obretenov 

Abstract: The work presents the results of a study of vertical wind engine Darrieus type with runner 
synthesized a new aerodynamic scheme (with double blades). Through planned physical experiment (3 
factors/3 levels) are set optimal values of the base diameter, angle of insertion of blades and the distance 
between two twin blades. Summarized defined criterion for similarity of this type runners. Presents the work 
characteristics of the turbine with two types of impellers (classic and twin blades). Analyzed the results of 
research and the possibilities for improving the efficiency of the engine. 

Keywords: wind turbine, runner, planned experiment, characteristics. 
 
Въведение 
Вертикалните вятърни турбини намират все по-широко приложение, а интересът към тях 

в последно време нарасна дори и в България. Сравнително ниската ефективност на 
работния процес ги прави приложими основно за малки мощности. В лабораторията по 
хидроенергетика и хидравлични турбомашини (ХЕХТ) на Техническия университет (София) 
от 2011г. вятърни двигатели от този вид са обект на 
системни изследвания. С цел осигуряване на 
възможност за провеждане на  моделни 
изследвания беше проектиран и изграден 
лабораторен стенд, на който могат да бъдат  
изпитвани вертикални двигатели с диаметър до 1m 
[2,9]. Изследванията са насочени главно към 
повишаване ефективността на работния процес [5], 
разработване на методи и софтуер за синтез на 
лопатъчни системи [3], както и разработване и 
изследване на нови схеми на такива двигатели 
(напр. с вътрешен цилиндър). 

В работата са представени резултати от 
изследвания, чиято цел е определяне на 
оптималните стойности на някои от основните 
параметри на работното колело на моделна 
вертикална вятърна турбина (по схемата на 
G.J.M.Darrieus, но със сдвоени работни лопатки).  
Идеята е да се направи конструкцията на тези 
двигатели по-компактна и технологична. Няма 
данни в реалната ветроенергетика подобна схема 

 

D0 

cw 
 

l r 

a0 

Фиг.1. Работно колело (лопатъчна 
система) 
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да е намерила приложение. Резултати от числени изследвания на работни колела, 
реализирани по такава схема се появиха едва в последно време [6]. 

На фиг.1 е показана схема на лопатъчната система на работно колело със сдвоени 
работни лопатки. В конкретния случай експериментите са направени с цилиндрични работни 
лопатки. 

Опитни изследвания 
1. Опитна уредба 
Изследванията са направени на стенд №7С в лабораторията по хидроенергетика и 

хидравлични турбомашини [9] - фиг.2. На фиг.3 е показана фотография на моделния блок по 
време на работа на турбината. Конструкцията му позволява да бъдат извършвани широк 
спектър изследвания на лопатъчни системи на вертикални вятърни турбини.  

  
Фиг.2. Стенд за изпитване на вятърни турбини с вертикална ос 

В това изследване са използвани възможностите 
на стенда за изменение на следните параметри: 

 брой на сдвоените комплекси (z); 
 диаметър на работното колело (D0 – фиг.1); 
 разстояние между две съседни работни 

лопатки (a0 – фиг.1). 
 скорост на вятъра cw; 
 ъгъл на поставяне на работните лопатки ( 

– фиг.1). 

2. Планиран експеримент 
Задачата на изследването е да бъдат определени 

оптималните стойности на разстоянието между две 
съседни сдвоени лопатки a0, ъгъла на поставяне на 
лопатките в решетката на работното колело   и 
диаметъра му D0 (фиг.1), като за целта е организиран 
планиран експеримент [1] (3 фактора, чиито стойности  

Фиг.3. Моделен блок 
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варират на 3 нива). Първият фактор представлява отношение на разстоянието между две 
съседни лопатки към хордата на профила на лопатките (l=145mm): X1=a0/l. Вторият фактор 
(Х2) е ъгълът на поставяне на лопатките (X2=), а третият – отношението на диаметъра D0 
към височината на работното колело: X3=D0/h (h=850mm). Стойностите на основните нива  и 
интервалите на вариране са определени на основата на резултати от опитни изследвания,  

проведени в лабораторията ХЕХТ [3,7]. Тези 
стойности са дадени в табл.1. За определянето на 
оптималните стойности на трите величини се 
използва симетричен план [1] с брой на точките на 
носителя N=14.  Оптимизационната задача се 
решава чрез комплексния метод на M.Bох [4], който 
е подходящ поради нелинейността на модела и 
наличието на ограничения във факторното 

пространство. Тоталният екстремум на целевата функция се намира след многократно 
изчисляване при различни начални точки и сравняване на получените стойности. В 
конкретния случай целевата функция е т.нар. скоростно отношение TSR [5, 6, 7]. То 
представлява отношение на преносната скорост u в периферното сечение на работното 
колело към средната скорост на въздушното течение cw. В теорията на водните турбини, по 
специално при активните турбини, тази величина се нарича режимен параметър 
(преносната скорост в този случай се пресмята за основния диаметър на работното колело). 
Известно е [5], че стойностите на коефициента на мощност при вертикалните вятърни 
турбини по принцип нарастват с увеличаването на TSR, особено за по-големи ъгли на атака. 
Всъщност параметърът TSR представлява реципрочната стойност на известното от 
теорията на подобието число на Strouhal (Sh=c/nD): 

      
  

                                                                                                                               (1)     

 Използва се  регресионен модел от вида [1]: 
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                                                                           (2) 

Изследваните работни колела са с 3 комплекта сдвоени лопатки, а скоростта на вятъра   
за всички опити се поддържа постоянна:            .   

3. Критерий за подобие  
С цел осигуряване на възможност за обосновано прилагане на резултатите от 

моделните изследвания за проектиране на вертикални вятърни турбини от този тип е 
дефиниран нов за тези машини обобщен параметър, за който направените експерименти 
показаха, че оказва силно влияние върху стойностите на TSR. Използва се израза за т.нар. 
приведен еднометров дебит, известен от теорията на водните турбини [8], който по 
същество следва от числото на Euler: 

HD
QQ 2

1
11                                                                                                                               (3)     

където Q е стойността на дебита, H – напора, а D1 – основния диаметър на работното 
колело. 

В случая ефективната стойност на дебита през лопатките за един оборот на работното 
колело може да се представи по следния начин: Q=cw.a0.h.z, където h е височината на 
работното колело, а z  е броят на сдвоените лопатъчни комплекси. Вятърните двигатели 
преобразуват кинетичната енергия на вятъра, следователно напорът (енергия, отнесена към 

Таблица 1. 

Фактор Основно 
ниво 

Интервал на 
вариране 

Х1, m 0.919 0.118 
X2, deg 40.000 15.000 
X3, mm 0.828 0.414 
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единица тегло) в този случай може да бъде представен по следния начин: H=cw
2/2g. След 

заместване на Q и H в израза за Q11  и игнориране на (√     се получава: 

.z
D
haQ 2
0

0
11 

                                                                                                                             
(4) 

Горният израз може да бъде преобразуван, като в него се включи стъпката на сдвоените 

лопатъчни комплекси: .
z
Dt 0


 
По този начин за Q11 се получава: 

.
tD
haQ

0

0
11




                                                                                                                             
(5) 

Резултати 
1. Планиран експеримент 
По-долу са приложени разпечатки на основните резултати от проведения планиран 

експеримент (за обработването на резултатите от експериментите е използван е специално 
разработен за целта софтуер): стойностите на регресионните коефициенти (Р1) и 
оптималните стойности на управляващите параметри (Р2): 

Р1. 
<<<  Regression coefficient : >>> 
--------------------------------- 
 b0=  2.214004 
 b1=  0.106749   b2= -0.008003   b3= -0.053185 
b11= -0.031609  b22=  0.055441  b33=  0.161601 
b12= -0.031305  b13=  0.013910  b23= -0.008358 
Criterion of significance: Krbi=0.00239 
---------------------------------------------- 

Р2. 
 *   OPTIMUM VALUES OF PARAMETERS  : *   
-------------------------------------- 
 No  *  NORMALIZED    *      REAL    * 
-------------------------------------- 
 1   Xoptk= -1.0000      Xopt=  0.8010 
 2   Xoptk= -0.1158      Xopt= 48.2634 
 3   Xoptk= -0.3473      Xopt=  0.6839 
-------------------------------------- 
Model is adequate: Fi=0.00513;  Fit=2.0300 
 

Направена е проверка за значимост на регресионните коефициенти (Р1), а също така и 
за адекватност на модела (F-критерий на Фишер - Р2) [1,4]. 

Резултатите от направения планиран физически експеримент показват, че оптималните 
стойности на трите параметъра са следните: 

 Диаметър на работното колело: D0opt=680mm; 
 Ъгъл на поставяне: opt=48.260; 
 Разстояние между две съседни лопатки: a0= 99.17mm. 

2. Универсална характеристика 
С цел установяване влиянието на обобщения параметър Q11 на характеристиките на 

турбината, допълнително са проведени опитни изследвания (пълен факторен експеримент). 
Резултатите от тези изследвания позволяват да бъде определена зависимостта на TSR от 
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двата фактора (Q11 и ). На фиг. 5 е показана обобщената зависимост (универсална 
характеристика) на трите параметъра: TSR=f(Q11,). 

 
Фиг.4. Обобщена зависимост 

От фиг.4 се вижда, че най-високите стойности на TSR се получават за ъгъл на 
поставяне 500, а експериментите показват, че максималната стойност е за Q110.57. Ако 
се пресметне стойността на Q11 с определените от планирания експеримент оптимални 
стойности на D0 и a0, се получава  Q110.55, т.е. очевидно е съответствието на резултатите 
от двата експеримента. 

3. Сравнение на характеристики 
С цел установяване влиянието на разгледания по същество нов тип работни колела 

върху работните характеристики на вертикалните вятърни турбини ос са проведени опитни 
изследвания. Задачата е да се определи работната характеристика TSR=f() за двата вида 
работни колела (с класически и със сдвоени работни лопатки). На фиг.5 и фиг.6 са показани 
тези характеристики (за един и същ диаметър на работното колело: D0=680mm). 
Експериментите са направени с 3 и 6 лопатки при класическото работно колело, а за 
работното колело със сдвоени лопатки разстоянието между тях е съответно 60mm и 120mm. 

Сравнението на характеристиките показва следното: 
 Стойностите на TSR са значително по-високи при класическото работно колело; 
 Максималната стойност на TSR при работното колело със сдвоени лопатки е 

изместена в зона, за която ъглите на поставяне са с по-ниски стойности (0500), в 
сравнение с класическото работно колело, за което 0750; 
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 Влиянието на ъгъла на поставяне на работните лопатки върху скоростното 
отношение TSR при работното колело със сдвоени лопатки е значително по-слабо  в 
сравнение с класическото работно колело: относителното изменение на стойностите 
на TSR (=(TSRmax -TSRmin)/TSRmin) при него е  =0.145, докато за класическото работно 
колело с 3 работни лопатки то е =2.7, а за 6 лопатки =1.67 (индексите max и min 
означават съответно максималната и минималната стойност на TSR). 
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Фиг.5. Характеристики на турбината с класическо работно колело с 3 и 6 лопатки  
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Фиг.6. Характеристики на турбината с работно колело със сдвоени лопатки  
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Заключение 
Основните резултати от настоящото изследване се изразяват в следното: 
1. Изследвано е влиянието на основните геометрични и кинематични параметри на 

работното колело на вертикална вятърна турбина със сдвоени работни лопатки върху 
нейните характеристики. 

2. На основата на резултатите от проведен планиран физически експеримент са 
определени оптималните стойности на диаметъра на работното колело, ъгъла на поставяне 
на работните лопатки и разстоянието между две съседни лопатки. 

3. Сравнението на характеристиките на моделната турбина с работни колела със 
сдвоени и с единични работни лопатки показва забележими разлики в количествено и 
качествено отношение.  

4. За осигуряване на условия за обосновано прилагане на резултатите от моделните 
изследвания при проектирането на вятърни турбини от този тип е дефиниран критерий за  
подобие и е изследвано влиянието му върху техните характеристики. 
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Резюме 
Представени са резултати от изследване на работни колела с междинни дискове за 
двукратна турбина. Изследвано е влиянието на отношението между широчините на 
работното колело и дюзата върху енергийните характеристики на турбината. 
Показани са универсални и работни характеристики за различни отношения на тези 
широчини, от изпитването на моделна турбина в лаборатория ХЕХТ на ТУ-София. 
Получените резултатите са анализирани и са направени изводи за влиянието на това 
отношение върху характеристиките на турбината. 
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 Tsvetan Tsalov, Valentin Obretenov, Kalin Angelov, Stoyan Mareshki 

Abstract 
The results from a study of runners with intermediate discs for a cross-flow turbine are presented. 
The influence of the ratio between the widths of the runner and the nozzle on the energy 
performance of the turbine are studied. The universal and work characteristics for various ratios of 
those widths of the model turbine tested in the HPHT laboratory at the Technical University of Sofia 
are shown. The obtained results are analysed and conclusions are drawn about the influence of 
this ratio on the characteristics of the turbine. 

Keywords: 
cross-flow turbine, runner, nozzle, universal characteristic, efficiency. 

Въведение 
Натоварването на работните лопатки на двукратна 

турбина е пулсиращо, с два пика, с различна големина. 
За намаляването на последствията от него в 
конструкцията на работното колело се използват 
елементи, които да го вкоравят: междинни дискове [3] или 
стабилизиращи пръстени [4]. Такива елементи се 
използват в почти всички съвременните конструкции на 
работни колела. 

Въвеждането на тези елементи води до няколко по-
важни неща: 

 Намалява се ефективната широчина на работното 
колело beff = b1 – zdbd. Тук b1 е широчината на работното 
колело, bd е дебелината на междинните дискове (фиг. 1), 
а zd е техният брой. 

 Увеличават се хидравличните загуби от обтичане. 
 Може да се приеме, че течението в работното 

колело е подобрено – следствие на разслояването и 
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Резюме 
Представени са резултати от изследване на работни колела с междинни дискове за 
двукратна турбина. Изследвано е влиянието на отношението между широчините на 
работното колело и дюзата върху енергийните характеристики на турбината. 
Показани са универсални и работни характеристики за различни отношения на тези 
широчини, от изпитването на моделна турбина в лаборатория ХЕХТ на ТУ-София. 
Получените резултатите са анализирани и са направени изводи за влиянието на това 
отношение върху характеристиките на турбината. 
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A Study of Model Runners for Cross Flow Water Turbine 
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Abstract 
The results from a study of runners with intermediate discs for a cross-flow turbine are presented. 
The influence of the ratio between the widths of the runner and the nozzle on the energy 
performance of the turbine are studied. The universal and work characteristics for various ratios of 
those widths of the model turbine tested in the HPHT laboratory at the Technical University of Sofia 
are shown. The obtained results are analysed and conclusions are drawn about the influence of 
this ratio on the characteristics of the turbine. 
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cross-flow turbine, runner, nozzle, universal characteristic, efficiency. 
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стесняването на широчината на каналите. 
 Освен това, различните секции могат да бъдат разглеждани като паралелно 

работещи работни колела с широчина b11. 
Когато широчината на работното колело b1 е равна на широчината на дюзата b0, може 

да се очаква, всички секции на работното колело да работят еднакво, а от там и работата да 
е най-ефективна. Такива резултати са получени при числено изследване, за случай на 
работно колело без междинни дискове [5]. В същото време, в този случай могат да се 
очакват и най-големите обемни загуби. 

Когато широчината на дюзата и работното колело са различни, то двете крайни секции 
работят различно от останалите, тъй като разликата в широчините рефлектира предимно 
върху тях. Ако междинният диск е само един, то двете секции работят еднакво. Този случай 
е подобен на случая без междинни дискове. 

Настоящата работа е продължение на изследването на влиянието на отношението на 
широчините на работното колело без междинни дискове и дюзата на двукратна турбина 
върху енергийните ѝ характеристики, проведено в лабораторията по хидроенергетика и 
хидравлични турбомашини (ХЕХТ) при Технически университет – София [1]. Целта на 
работата е да се изследва влиянието на отношението между широчините на работното 
колело с междинни дискове и дюзата върху енергийните характеристики на турбината. 

Постановка на моделните изследвания 
Опитните изследвания са проведени в лаборатория ХЕХТ при ТУ-София, на стенд № 3 

„Двукратни турбини“ [2]. Модел на опитната уредба и на моделната турбина са показани на 
фиг. 2. За провеждането на изследванията е използвано моделно работно колело B27L-2A. 
То е с 27 работни лопатки с променлива кривина и постоянна дебелина - 3 mm. Основният 
му диаметър е D1 = 270 mm, а широчината е b1 = 198 mm. То има три вътрешни диска с 
дебелина bd = 4 mm и диаметър D11 = 262 mm. Широчината на изхода на дюзата е 
b0 = 158 mm. 

Варирането на отношението между широчините на работното колело и дюзата kb = b1/b0 
е реализирано чрез намаляване на широчината на работното колело. За целта 
междулопатъчните канали и вътрешността на работното колело от двата края са запълвани 
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с парафин. 3-D модел на работното колело с частично 
запълване с парафин е показан на фиг. 3. По този 
начин са получени три работни колела за които 
коефициента kb има съответно стойности 1.0, 1.1 и 1.2, 
като в последния случай е използвано оригиналното 
колело без стесняване. Уместно е да се отбележи, че 
ако се изработваха различни колела, то 
разположението на вътрешните дискове би било 
различно – щяха да са разположени равномерно по 
широчината му. Докато при използваната процедура за 
промяна на широчината, всъщност е променяна само 
широчината на двете крайни секции. 

За трите отношения на широчините са направени 
енергийни изследвания на турбината, за целия обхват 
на изменение на отварянето на регулиращия орган и 
достъпните за реализиране товари при тези отваряния. 
Изследванията са проведени при демонтирана изпускателна тръба. С получените резултати 
от изпитванията са построени универсалните характеристики на турбината. 

Резултати 
На фиг. 4 ÷ 6 са представени универсалните характеристики на моделната турбина при 

стойности на kb 1.0, 1.1 и 1.2. В полето n11–Q11 (приведена еднометрова честота на въртене 
– приведен еднометров дебит) са нанесени линиите на постоянна стойност на к.п.д. – η, 
отварянето на направляващия апарат – s0 и специфичната честота на въртене – ns. К.п.д. е 
нормиран с най-високата от получените стойности за трите работни колела. 

На фиг. 7 ÷ 9 са представени работни характеристики от вида η = η(Q11). Те са получени 
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Фиг. 5 Универсална характеристика (kb = 1.1) 

 

Фиг. 6 Универсална характеристика (kb = 1.0) 
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Фиг. 6 Универсална характеристика (kb = 1.0) 
 

 

Фиг. 5 Универсална характеристика (kb = 1.1) 

 

Фиг. 6 Универсална характеристика (kb = 1.0) 
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От сравнението на универсалните 
характеристики се вижда, че максималните 
стойности на к.п.д. за трите стойности на kb 
почти не се различават. Доколкото има 
разлика, то тя е в рамките на грешката от 
измерванията. Освен това ясно се вижда, 
че има значително изменение на 
пропускателната способност на турбината в 
зависимост от изменението на kb. С 
увеличаването на това отношение нараства 
и пропускателната способност на 
турбината. Това много добре се вижда от 
работните характеристики на турбината 
(фиг. 7 ÷ 9). За kb = 1.1 тя е по-голяма с 
около 5% от тази за kb = 1.0, а за kb = 1.2 тя 
вече е по-голяма с около 10%. 

От сравнението на универсалните 
характеристики се наблюдава тенденция на 
преместване на оптималния режим на 
работа, по отношение на отварянето, в 

зависимост от коефициента kb. С увеличаването на стойността на kb оптималният режим се 
премества в посока на по-големите отваряния. Докато за kb = 1.0 оптималният режим е при 
s0 по-малко от 70%, то при kb = 1.2 той вече е при почти s0 = 80%. Този факт може да се 
обясни с намаляването на обемните загуби при увеличаването на отношението на 
широчините. 

Заключение 
Анализът на резултатите, получени от експерименталните изследвания, дава основание 

да се каже, че коефициентът kb оказва влияние върху характеристиките на двукратна 
турбина, чието работно колело е разделено на повече от две секции. За това влияние могат 
да се направят следните по-важни изводи: 

1. С нарастването на коефициента от 1.0 до 1.2, расте и пропускателната способност на 
турбината, а оптималният режим се измества към по-големите отваряния. 

2. Изменението на коефициента не влияе върху максималната стойност на к.п.д. на 
турбината. 

 

Фиг. 7 Работни характеристики при n11 = 30 

 

Фиг. 8 Работни характеристики при n11 = 37.5 

 

Фиг. 9 Работни характеристики при n11 = 45 
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Стенд за моделни изпитвания на вентилатори

Огнян Бекриев, Кирил Кирилов
Резюме
В работа е дадено проучване на методите за моделни изпитвания на вентилатори. 

Разработен е стенд с измерване разход на въздух чрез паралелни дюзи. Определени са 
различните режими на изпитване.

Ключови думи: вентилатор, паралелни дюзи, AMCA 210

Test bench for model testing fans
Ognyan Bekriev, Kiril Kirilov 

Summary
The paper presents the research on methods for model testing fans. Developed test bench with multiple 

nozzles for measuring air flow rate. Determined are different test modes.
Keyword: fan, multiple nozzles, AMCA 210

Увод
При изпитване на вентилатори за определяне на техните аеродинамични 

характеристики основно се използват стендове, отговарящи на изискванията,
регламентирани в AMCA 210 или ISO 5801. При извършването на моделни изпитания за 
доказване на параметри на вентилатори основно се използва AMCA 210. И в двата 
стандарта се дават различни варианти на стендове, което осигурява значителна свобода 
при избора на подходяща конструкция. Трябва да се отбелижи, че лабораториите в 
университетите [3,4,5] основно използват AMCA 210 при разработването на стендовете си. 

За основен критерий при избора на конструкцията на стенда обикновенно се използва
разполагаемото помещение, в което ще се монтира стенда. Като критерий ще се използва и 
възможността за изработка и монтаж на измервателните средства.

Видове стендове
В АМСА 210 са дадени три основни вида стендове за изпитване, спрямо начина за 

измерване разхода на въздух:
• чрез снемане скоростен профил, със скоростомерна тръба (фиг. 1);
• чрез дюза в тръбопровод (фиг. 2);
• с изравнителна камера, в която са поставени  няколко на брой измервателни дюзи 

(фиг. 3).

L

Pst ∆P

Скоростомерна 
тръба

 
Фиг.1 Стенд с измерване разход на въздух чрез скоростомерна тръба
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L

Дюза
Pst ∆P

Фиг.2 Стенд с измерване разход на въздух чрез дюза
При измерване на зададен разход на въздух, с най–малка линейна дължина L от трите

стенда е показания на фиг.3. Основен елемент на този стенд е изравнителната камера.
Нейното предназначение е да намали максимално скоростта на въздуха, като осигури 
равномерен скоростен профил в напречно сечение. В нея е монтирана преграда със секция 
от паралелни дюзи, чрез които се измерва разхода на въздух. При реализиране на такъв
стенд,  е възможно той да се използва за изпитване на вентилатори, както в режим на 
нагнетяване (фиг. 3), така и в режим на засмукване.

L

Скоростомерна 
тръба

Регулираща 
бленда

Успокоителна 
решетка

P

Pst Pst ∆P

T, C°

Дюза

Изравнителна
камера

Фиг.3 Стенд с измерване разход на въздух чрез секция от паралелни дюзи

Реализиран стенд

Фиг. 4 Схема на реализирания стенд
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На фиг. 4 е показана схема на стенда, който е проектиран и реализиран. Минималният 
разход на въздух, който може да бъде измерен е 0.006 m³/s, а максималния е 0.5 m³/s.
Задвижващият електродвигател е с мощност 5,5 kW при честота на въртене 2900 min-1.
Управлява се чрез честотен инвертор, което дава възможност за точно задаване на 
необходимата честота на въртене. Показаната схема на фиг.4 е за изпитване при работа на 
вентилатора по схема на нагнетяване. Стенда е проектиран така, че да може да се изпитва 
вентилатор и при работа по схема на засмукване. 

В изравнителната камера, съгласно изискванията са поставени успокоителни решетки.
При верификацията на изравнителната камера ще бъде извършено измерване на скоросния 
профил след предните успокоителни решетки. Това ще бъде извършено със скоростомерна 
тръба, която е показана на фиг. 3. Изискването е след решетката максималната скорост да 
не бъде по-голяма от 20% от средната измерена.

Основен елемент на реализирания стенд е преграда с монтирана секция от паралелни 
дюзи. Дюзите са проектирани и изпълнени в съответствие с препоръките дадени в ISO 5167-
3 [2]. Разположението на дюзите върху преградата отговаря на изискванията
регламентирани в АМСА 210. В конкретният случай е избрана секция от три различни по 
диаметър дюзи (N1, N2 и N3).

Фиг.5 Диапазон на измервания разход на въздух в стенда
От фиг.5 се вижда, че избраният вариант дава възможност за измерване разход на 

въздух в относително широк диапазон, без да се променя линейната дължина на стенда.
Преди провеждане на измерване трябва да се направи необходимата комбинация от дюзи 
за покриване на цялата характеристика на вентилатора.

Определянето на разхода на въздух Q в стенда става по следната формула [1]:

𝑄𝑄 = √2. Y . �∆p
ρ

. Σ(𝐶𝐶.𝐴𝐴) ,
където: Y – коефициент на разширение (Expansion factor);

ρ – плътност на течността в манометрите;
Δp- пад на налягане;
C – коефициент на разход;
A – площ на дюзите.
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Освен секцията от паралелни дюзи за измерване разход на въздух, стенда е оборудван 
и с  измервателни средства за определяне на останалите параметри на вентилатор. Тези 
средства са дадени в таблица 1.

Таблица 1.
№ Измервана величина Измервателно средство
1 статично налягане Диференциален електронен манометър

типТesto 521-1, Germany2 диференциално налягане

3 температура Цифров термометър
тип TN 20 „Унисист инж” ООД, България

4 електрическа мощност Анализатор на мощност
тип Power QPlus MI 2392, Metrel, Slovenia

5 шум Цифров интегриращ шумомер
тип CEL-244, Casella CEL.,UK

6 честота на въртене Цифров тахометър
тип DT-2234A, Mastech, US

7

параметри на околната среда
(барометрично налягане, 
относителна влажност,

температура)

Термо-хигро барометър
тип C4141. Comet, Чехия

Заключение
Така реализирания стенд дава възможност за коректно провеждане на експерименти за 
определяне на аеродинамичните характеристики на вентилатори. Възможностите му за 
работа както по схема на засмукване, така и по схема за нагнетяване осигурява  
провеждането на изследвания на вентилатори за високо налягане по двете схеми. По този 
начин може да се реализира и зададено разпределение на налягането между входа и 
изхода на вентилатора. Чрез широкия диапазон на измерването на разхода на въздух е 
осигурена възможността на един и същи стенд да се извършва моделно изследване на  
геометрично подобни вентилатори.

Научните изследвания, резултатите от които са предоставени в настоящата публикация са 
финансирани от Вътрешния конкурс на ТУ-София-2014 г. 
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Стенд за експериментално изследване на действието на турбина с 
колебаещи се лопатки.  

 
Е.Агонцев В.Върбанов Ив.Василев 

 
 

В работата се описва реализирания експериментален стенд за изследване вълнова 
водна турбина с колебаещи се лопатки. Разработена е методика за опитно определяне 
основните параметри на турбината. 

 
Ключови думи: водна турбина, колебаещи се лопатки, енергия от вълни 
 
 
Stand for experimental investigation of the effects of turbine with of fluctuating blades. 

 
E. Agontsev V. Varbanov I.Vasilev 

 
 
 In the current work is described the realized experimental stand for investigation of water 
wave turbine with fluctuating blades. It is made a methodology for experimental determination of 
basic parameters of the turbine. 
 

Изграждането на един стенд за експериментални изследвания се явява важна стъпка в 
посока показваща реалните възможности на дадено съоръжение, още повече когато то се 
явява плод на една идея за ефективно използване на енергията на морските вълни, по 
точно енергията от движението на огромни водни маси във възходяща и низходяща посока. 

Принципното действие на създадената турбина с колебаещи се лопатки се изразява в 
следното: турбинното колело е монтирано върху вал, който е свързан с платформа 
намираща се на свободната повърхнина и колебаеща се нагоре и надолу под действието на 
вълната При това движение възниква въртящ момент спрямо вала, на който е монтирано 
колелото, който се предава към платформата, където се оползотворява получената енергия 
(създадения въртящ момент). Тъй като експеримента ще се извършва в лабораторни 
условия, то явно се налага да се възприеме следната схема на движение за получаване на 
желания ефект, а именно: турбинното колело е потопено в резервоар с неподвижна вода, а 
платформата, към която е закрепен вала носещ работното колело да извършва 
постъпателно движение нагоре и надолу имитирайки морскта вълна. 

Такава схема на движение е постигната чрез стенда показана на фиг.1, чиято 
кинематична схема е показана на фиг.2. Кинематичната схема ни дава възможност да се 
определят необходимите кинематични зависимости. 

На фиг. 1 е показана конструкцията на стенда, който се състои от следните елементи. 
1. Токоизправител      7. Водещи ролки 
2. Постоянен токов електромотор    8. Носеща конструкция 
3. Оборотомер       9. Подвижна платформа 
4. Редуктор       10. Оборотомер 
5. Кривошип       11. Генератор 
6. Въже        12. Работното колело 

13. Резервоар 
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Фиг.1 

 
Фиг.2 
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Действието на стенда се осъществява по следния начин: Токоизправителя 1 захранва 
постоянно токовия електромотор 2 и чрез промяна честотата на въртене на електромотора 
2, респективно на кривошипа 5, който чрез изградена система от ролки промяна на 
движението на платформата 9 нагоре и надолу, с което се имитира поведението на 
вълната. Следствие движението на платформата 9, потопеното турбулентно колело започва 
да се върти, като съотвтетно се завърта и вала , на който е монтирано. Това дава 
възможност да се измери директно получения въртящ момент, както и оборотите на 
турбината чрез обротомер 10.  

За правилното функциониране на стенда е необходимо да се знае каква е връзката 
между оборотите на въртене на кривошипа и скоростта на движение на платформата. 

Съгласно фиг. 2 от триъгълника АОВ оформен съгласно кинематичната схема се 
получава дължината l  като функция на ъгъла ϕ . 

( ) 21 2 cosRl ϕ λ λ
λ

= + − ϕ          (1) 

Където: 
R
E

λ =  

Познаването на кинематичните характеристики на стенда е необходимо с оглед 
определяне закона за движение на платформата във функция на оборотите на кривошипа. 
Това дава възможност да се определят максималните обороти на кривошипа използвайки 
посочените геометрични размери, произтичащи от кинематичната схема съгласно фиг.2 . 
При съответен анализ и обработка се получава закона за движение на платформата, 
изразявайки движението на точка М по фиг. 2. 

( ) 22
1 2 cosкр

M

R
y 1ϕ λ λ ϕ λ

λ
= + − + −         (2) 

Ако се използва известаната зависимост за челно съпротивление на обтечено тяло 
приложено към свободно падащо под собствената си тежест колело и платформа може да 
се запише следната зависимост. 

2

2пл x л
vG C zFρ≥            (3) 

След като имаме закона за движение на платформата се получава съответно и нейната 
скорост: 

( )
2

sin2
1 2 cos

M кр крV R , /m sϕϕ ω
λ λ ϕ

=
+ −

       (4) 

При известно тегло на платформата  и известна скорост на движение може да се 
определят критичните обороти на кривошипа, които не трябва да се надхвърлят: 

плG

215 пл
k

кр x л

Gn
R C zFπ ρ

≤           (5) 

След като са известни кинематичните велични относно движението на платформата 
друг важен момент в експерименатлното изследване е измерването на стойноста на 
получения момент ТМ  и съотвтетните обороти.  

За целта се използва известния от литературата начин за измерване на момент показан 
на фиг. 3. 
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Фиг.3 

В случая реализирането на този начин на измерване се осъществява съгласно показана 
схема на фиг. 4. 

Тази задача за определяне на момента TM е решена още от Ойлер съгласно, който: 

( 2 1T б)M P P r= −            (6) 

Където  е радиуса на барабана съосен на турбината. бr

 
Фиг.4 

Измерването става чрез два тензометрични силомера работещи на опън. Използват се 
фолиеви тензопреобразуватели, които се свързват в схема Уинстънов мост със захранващо 
напрежение , съпротивление на раменете на моста 5V 350R = Ω  и чуствителност на 

моста 2mV
V

. 

Конструктивната схема на тензометричния силомер е показан на фиг.5. 
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Фиг.5 

Където:1 – чуствителен елемент, 2 – ухо, 3 – гайка,4 - кутия 
Цялото съоръжение е поставено в кутия като в предната и задната част на кутията има 

халка, към която се захваща работната корда, а от горната страна е изведен куплонг за 
подаване на сигнал към тензомеричен усилвател с дигитално отчитане. Предварително е 
извършено тариране на силомерите. Използва се тънка корда за реализиране на 
сприрателния (триещ) момент върху вала на турбината. Тъй като съгласно уравнение (6) 
измерването касае само разликата между силите  и  не е необходимо да се знае каква 
е стойността на коефициента на триене на използваната корда.  

1P 2P

Тъй като информацията от тензодатчиците е във вид на електрически сигнал може да се 
включи АЦП и сигнала да се подаде към компютъра за обработка. Това дава възможност за 
отчитане на съществуващи преходни и други процеси по време на експеримента. 
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Хидравлична турбина с колебаещи се лопатки 
 

В.Върбанов Е. Агонцев 
 
 

Предложена е конструкция на хидравлична турбина с колебаещи се лопатки, 
използваща енергията на морските или океанските вълни, приложима за изграждане на 
електроцентрали изполвайки енергията на вълните. 

 
Ключови думи:хидравлична турбина, колебаещи се лопатки 
 
 

Hydraulic turbine with fluctuating blades. 
 

V. Varbanov E.Agontsev 
 
 
 In the current work is proposed a construction of hydraulic turbine with fluctuating blades 
using energy of seas and oceans waves applicable for construction of power plant using the 
energy of waves. 
 

Хидравличната турбина с колебаещи се лопатки е насочена към използване на 
кинетичната енергия на движещата се вода във водните басейни било то морски или 
океански. Движението на големи водни маси се извършва периодично под формата на 
приливи и отливи или чрез издигане и спускане (вълново движение на водата), което носи 
огромна енергия. За използване на тази енергия съществуват основно два подхода , а 
именно:1. Чрез изграждане на брегови електроцентрали оползотворяващи енергията на 
прибойните вълни и 2 чрез потопени и полупотопени в морето съоръжения ползващи 
възходящото и низходящото движение на морската вълна.  

Всеки от двата принципа се реализира чрез различни технически средства. Бреговите 
морски електроцентрали най-често използват водни камери, в които влизат морските вълни 
и периодично повишават водния стълб в камерите. Разликата във височините на този стълб 
се оползотворява енергийно, чрез водни турбнини работещи на нисък пад или чрез турбини 
подобни на вятърните, като водния стълб периодично компенсира и разрежда въздуха над 
водата в затворена камера. Първата е известна като технология на Чапман, а за турбините 
на втората се използват двупосочни Уелс-ротори. 

 
Фиг.1 
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На фиг. 1 е показан канална система на метод на Чапман, където: 1. Резервоар, 2-
стесняващ се канал,3 – турбинно помещение. 

На фиг. 2 е показана принципна схема на осцилираща водна колона. При преминаване 
на вълни през вълнолома същите изтласкват обем въздух през въздушна турбина и обратно 
при отдръпване на вълните през турбината навлиза въдух и запълва освободения обем. 

Независимо от посоката на преминаване на въздуха през турбината тя е конструирана 
така, че посоката на въртене на работното колело не се променя. Известна е като турбина 
на Уелс. 

 
Фиг.2 

Тези ротори работят непрекъснато при променлива скорост и напор на въздушния поток. 
За тяхната ефективност е съществено да се опримизират роторите, тъй като енергията на 
морската вълна не се предава директно върху турбинното колело. Конструираната турбина 
с колебаещи се лопатки има предимство, че при тях това предаване на енергията от 
морските вълни върху турбиното колело става директно, което би довело до постигане на по 
- висок к.п.д. на съоръжението. Този ефект е постигнат чрез конструиране на турбинно 
колело с колебаещи се лопатки показано на фиг. 3÷5.  

 
Фиг.3 
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което включва в себе си следните елементи: главина 1, към която в една равнина чрез 
търкалящи се лагери 2 и 3 лагеруват колебаещите се лопатки 4, към които с болтове 5 са 
монтирани кривошипи 6. Към главината 1 с шпилки 7 и гайки 8 и 9 са монтирани 
дистанционни цилиндрични втулки 10, междинна плоча 11 и обтекател 12. Към междината 
плоча 11 са монтирани обтягащи болтове 13 с гайки 14 и 15. Чрез оси 16 към обтягащи 
болтове 13 са прикачени опъващи пружини 17, горните краища на които са прикачени чрез 
осите 18 към кривошипите 6. 

 
Фиг.4 

В центъра на главината 1 на турбината чрез твърда връзка е монтиран вертикален вал 
19, който чрез карданен съединител 20 е свързан с електрически генератор 21 монтиран 
върху подвижна платформа 22, установена върху свободна водна повърхност. 

Функционирането на турбиното колело се осъществява по следния начин – фиг.3. 
Подвижната платформа 22 извършва движение нагоре – надолу следвайки поведението 

на вълната при което в следствие на това движение върху колебаещите се лопатки 4, 
знакопроменливо действат хидравлични моменти спрямо осите на лагерите 2 и 3. Тези 
моменти са знако юпроменливи и са в равновесие с пружинните моменти създадени от 
основните пружини 17. Хидравличните сили приложени в статичните центрове на 
колебаещите се лопатки 4, имат хоризонтални компоненти, които създават въртящия 
момент спрямо вертикалния вал 19. 
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Фиг.5 

Общият им момент и въртенето на хидравличната турбина с колебаещи се лопатки 
определя мощността на турбината. Тази мощност чрез вертикалния вал 19 и карданния 
съединител 20 се предават на електрически генератор 21 намиращ се на платформата 22 за 
оползотворяване на получената енергия. 
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Енергийна ефективност на компресорите в пречиствателната станция за 
отпадни води "Кубратово" 

 

   Тодор Чакъров 
       Резюме 

 В работата се прави оценка на енергийната ефективност на компресорите в пре-
чиствателната станция "Кубратово". За целта е разработена програма на Matlab 6 за 
пресмятане на съпротивителната характеристика на въздуховодната инсталация. Раз-
глежда се работата в инсталацията на различни комбинации на съществуващите комп-
ресори. Обосновава се необходимостта от доставка на нови турбокомпресори. Като ва-
риант се предлага  реализация за честотно регулиране на наличните турбокомпресори.
  

Ключови думи: енергийна ефективност, компресор, пречиствателна станция. 
  

          Energy efficiency of the compressors in the treatment effluent plant "Kubratovo" 
 

       Todor Chakarov 
       Summary 
        This paper provides an assessment of the energy efficiency of the compressors in the pre waste water 
treatment plant "Kubratovo." For this purpose, a program has been developed in Matlab 6 to calculate the 
resistive characteristics of the duct system. The operation of various combinations of existing compressors in 
the installation has been examined. It was given proof of the need for supply of new turbochargers. 
Implementation for frequency regulation of existing turbochargers has been suggested as an alternative. 
 
      Въведение 
 Настоящата работа в основата си е част от обследване за енергийната ефективност на 
промишлената система в ПСОВ Кубратово. Обследването е извършено в изпълнение на до-
говор между  „СОФЕНА” ЕООД  и  „Софийска вода” АД.  
 Освен това са използвани данни от измервания на фирма START ENGINEERING JS Co. 
       В пречиствателната станция за отпадни води основен енергиен консуматор са компре- 
сорите – турбокомпресори 750-23-60  и компресори  Рут  - Holmes Blower, type HR, size 72 
Затова енергийната ефективност на работещите в инсталацията компресори е в основата 
на общата оценка на енергийната ефективност на пречиствателната станция. 
 
       Съпротивителна характеристика на инсталацията 
        На фиг. 1 е показана схема на въздуховодната инсталация – от компресорната станция 
до биобасеините.  Паралелните 6 клона към биобасеините имат еднакви загуби. За сметка 
на различните съпротивления става преразпределение на дебитите през тях. За пресмятане 
на съпротивителната характеристика е избрана линията към най-отдалечения клон (червен 
цвят). Работата на компресорите – поотделно и в паралел се изследва за номинален приве-
ден дебит h/m49000Q 3

0n  .  
      Съпротивителната характеристика на инсталацията представлява загубата на специ-
фична енергия (налягане) p  във функция от протичащия обемен дебит Q )Q(fp  . 
Тази загуба се поражда от линейните и местни хидравлични съпротивления. От друга 
страна загубата на специфична енергия може да се тълкува като необходима на инстала-
цията енергия за протичане на определен дебит.  При включване на компресор в инстала-
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цията той ще работи при дебит,  за който отдаваната от него специфична енергия е равна 
на необходимата на инсталацията енергия. Това е пресечната точка  на двете характерис- 
тики  - на компресора и на инсталацията. Тази точка е работната точка на компресора.  
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Коефициентите на местни съпротивления са отчетени от  [2].  Въведен е хидростатичен 

пад mbar515p0  (означен с 0dp ). Този пад резултира от хидростатичното налягане на 
водата в басеините.  
      Пресмятането е извършено с написана на MATLAB програма, наречена  RESISTmb. 

За проверка на получената съпротивителна характеристика е построена и експеримен-
тална -  по проведените измервания на дебита, статичното налягане и температурата в 
точки М2 и М3 (допълнително на налягането в М1) . 

В предоставените от производителя характеристики обемният дебит 0Q е за условията 

на засмукване - mbar981pиC20t 0
o

0  . Плътността на въздуха при тези условия е 
3

0 m/kg1658.1 .  
Измерваният в тръбата обемен дебит Q   отговаря на по-висока темпераура ]C[t o  и 

налягане ]mbar[p ,  при които плътността е   . За да съответства на дебита от графиката 

следва да се коригира по уравнението за непрекъснатост -  QQ00  .  Или  QQ
0

0 


 . 

За да няма недоразумения, по-нататък дебитът  0Q  се нарича приведен дебит. 
За измерения дебит Рейнолдсовото число е 5106.4Re  . При това Рейнолдсово число 

и  еквивалентна грапавост на тръбите mm1  за коефициентите на линейно съпротивле-
ние   и на местно съпротивление   може да се приеме, че попадат в т.нар. хидравлически 
грапава област. Известно е, че за тази област съпротивителната характеристика на инс-
талацията е квадратна парабола. Съставена е пограма  <COMP3RESISTEKSmb> на 
MATLAB 6, която пресмята тaзи съпротивителнa характеристикa с коефициент на парабо-
лата 81014.2k  . 

Резултаттите са показани на фиг. 2.  Падът на налягане p  е означен  с dpt - за теоре-
тично пресметнатата и с expdp - за експерименталната характеристика. От фигурата се виж-
да доброто съвпадение на двете криви. Разликата expdpdptp   между двата пада на 
налягане, при h/m49000Q 3

0n  , е %5p  . Това дава основание методиката за пресмя-
ане на съпротивителната характеристика да се приеме за надеждна и да се използва за 
оценка на енергийната ефективност на компресорната станция. 
     Пречиствателната станция разполага с 4 руски турбокомпресора 750-23-60 и два анг-
лийски обемни компресора Рут– HR 72. Тези компресори, за сравнително ниски налягания, 
без междинно охлаждане, е прието да се наричат още и нагнетатели или въздуходувки. 
 
       Характеристики на турбокомпресори 750-23-60 и компресори - Holmes Blower,  
       type HR, size 72 
       Турбокомпресорът 750-23-60 е не регулируем, задвижва се от синхронен електродвига- 
тел с честота на въртене 1min4293n  . От документацията на руския производител е на 
разположение графика на характеристиките на турбокомпресора  - на нарастването на на-
лягането p , изразходваната мощност P  и политропния кпд p  от обемния дебит 0Q  при 
различни температури t  - )Q(fp 0  , )Q(f,)Q(fP 0p0  .  По отчетени точки от тези гра-
фики са построени аналитични зависимости. Използвана е съставена на  MATLAB програ- 
ма , в която се извършва полиномиална апроксимация (като са използвани библиотечните 
функции POLYFIT и  POLYVAL). 
      От  документацията на Dresser Roots Holmes  - номограма и таблица са взети данните за 
построяване на характеристиките на компресора Holmes Blower HR 72. Тези машини са по-
пулярни като компресори (въздуходувки) Рут. Чрез честотно регулиране се постига промяна 
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на честоата на въртене от 1min400n   до 1min900n  , което означава и регулиране на 
дебита в широки граници. Данните са за стандартни атмосферни условия -  ,C15t o  

mbar1013pa   
     За "изглаждане" на кривите )Q(fp 0  и )Q(fP 0  е използвана споменатата вече 
програма. 
     Тук трябва да се отбележи, че този тип въздуходувки имат нисък КПД . По литературни 
данни при компресорите Рут изотермичният кпд е 65.055.0i  . 
 
 

 
 

 
 
      Работа на компресорите в инсталацията 
      За изследване на работата на компресорите в инсталацията е съставена програма на 
MATLAB, наречена  COMPRESISTmb. Тя по същество е разширение на програмата RESIST 
mb. Резултатът се представя с графика и данни от пресмятането в последователните учас-
тъци. Тези данни са спестени, а се дават само графиките. 
      На фиг. 3 е показана работата в инсталацията на турбокомпресор 750-23-60  - при съп-
ротивителни характеристики за температури на околния въздух C20иC0t oo

0  .   
      При C20t o

0   работната точка отговаря на  приведен дебит h/m50500Q 3
0  . Наляга-

нето е mBar576p  ,  мощността kW970P  , политропният кпд  76.0p  .  Вижда се, че 
тази работна точка попада в края на работното поле.  

 При C0t o  работната точка излиза извън допустимата част от характеристиката. Кри- 

dpt 

dpexp 

Фиг. 2 
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вите на налягането p , мощността P  и политропния КПД  p  са екстраполирани (с пунктира-

ните линии). При приведен дебит h/m52000Q 3
0   се получава  налягане mbar580p  , 

мощност kW1080P   и политропен КПД %72p  .  
Проличава, че турбокомпресорът не е избран подходящо за тази инсталация. В областта 

на номиналния му приведен дебит - h/m40000Q 3
n0  , налягането е много по-високо от 

необходимото, което е mbar560p  .  При mbar790pC20t n
o  ,  при  C0t o     

mbar860pn  .   
Ясно е, че не трябва да се допуска работа на компресора в областта на определените 

работни точки  - при приведени дебити h/m50000Q 3
0  . В тази област КПД на компресо-

ра и неговата енергийна ефективност са много ниски.       
Включване в паралелна работа на два турбокомпресора с честота на въртене n  

1min4293   води до значително по-големи дебити от необходимите, което е изследвано, 
но тук не се показва. 
 
 

 
                                                            Фиг. 3 

 
За постигане на приведен дебит от такъв порядък е изследвана възможността за па-

ралелна работа на турбокомпресора с един от наличните в станцията компресори  HR72. 
На фиг. 4 е показана паралелна работа на турбокомпресора  с  компресор HR72 при чес-

тота на въртене 1min400n   и температура C20t o .  Получават се:  приведен дебит 
h/m58300Q 3

0  , налягане  mBar605p   и консумирана мощност kW1325P  .  Дебитът, 
спрямо дебита на самостоятелно работещия турбокомпресор, нараства с  h/m7800Q 3  

p=f(Q), 20oC׳ 
p=f(Q), 0 oC  

 p
=f

(Q
) 

 P
=f

(Q
) 

p=f(Q) 

20o C 

20o C 

0o
 C 

0o C 
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%3.13 . Консумираната мощност обаче се увеличава значително –  с  kW355P  
%8.26 .  

Това само потвърждава, че практически е нежелана паралелна работа на турбокомпре-
сор с обемен компресор. Това се дължи на неблагоприятната "събираемост" на двете харак-
теристики.        

 Изследвана е и възможността за паралелна работа на два компресора HR72.     
 На фиг. 5  са показани характеристиките на  паралелно работещите компресори HR72  

при  1min800n   (Това е допустимата честота на въртене за продължителна работа). Виж-
да се, че се получава дебит h/m47800Q 3  при консумирана мощност kW940P  . Оче-
видно е невъзможно да се увеличи дебитът над този, който се получава при самостоятелно 
работещ турбокомпресор 750-23-60.  
 
 

 
                                                               Фиг. 4 
 
      Заключение 
      При сегашната наличност на компресори в пречиствателната станция, до известна сте-
пен е благоприятен само режимът при който работи самостоятелно турбокомпресор 750-23-
60 (при летни условия). При този режим регулиране на дебита,  само към намаляването му, 
може да се реализира чрез монтираните ирисови  клапи. Това обаче е свързано със загуба 
на енергия. 
      Показана е практическата невъзможност за паралелна работа на два компресора HR72, 
а паралелна работа на турбокомпресор с компресор Рут се изключва. 
     Тук е уместно да се отбележи още веднъж, че компресорите тип Рут са по принцип с нис-
ка енергийна ефективност – по литературни данни с изотермичен кпд 65.055.0i  .  

Особено е затруднена работата на станцията при ниски температури на околния въздух. 

p=f(Q) 

p=f(Q) 

P=f(Q) 
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Тогава турбокомпресорът работи при дебити, надвишаващи границата на допустимото ра-
отно поле, при ниска енергийна ефективност – КПД  %70p  . 
 

 
                                                          фиг. 5 

 
Рационално решение може да се постигне с реализация на честотно регулиране на поне 

два турбокомпресора 750-23-60 и включването им в паралел, което е обект на отделно изс-
ледване. 
      Друго решение е доставяне на два нови регулируеми турбокомпресора с номинални па-
раметри – приведен  дебит h/m5500045000Q 3

n   и  налягане mBar650600p  .  
       Едното или другото решение е свързано и с икономическа обосновка. 
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Възможности за повишаване на  енергийната ефективност на компресорите в 
пречиствателната станция за отпадни води "Кубратово" 

 

                                                            Тодор Чакъров 
 
        Резюме 
         В работата се разисква възможност за повишаване на енергийната ефективност 
на компресорите в пречиствателната станция. Предлага се комплектоване на син-
хронните двигатели на турбокомпресорите с честотни преобаразуватели. Доказва се, 
че чрез регулиране на честотата на въртене на паралелно включени турбокомпресори 
целогодишно се постигат  енергийно ефективни режими на работа. 
          Допълнително се разисква и още една възможност за висока енергийна  ефектив-
ност – доставка на турбокомпресори, които се  регулират чрез направляващи уст-
ройства. 
 
         Ключови думи: енергийна ефективност, пречиствателна станция, турбокомпресор, 
паралелна работа 
 
Opportunities to increase the energy efficiency of the compressors in the effluent treatment                 

plant "Kubratovo " 
 
                                                                 Todor Chakarov 
          Summary 
         The paper discusses the possibility of increasing the energy efficiency of the compressors in the 
treatment plant. It is suggested completing of the synchronous motors of the turbochargers with frequency 
converters. It is proved that energy-efficient modes have been achieved year-round by adjusting the speed 
of connected in parallel turbochargers. 
          In addition one more opportunity for energy efficiency has been considered - supply of turbochargers, 
which are controlled by regulative devices. 

 
      Въведение 

В [1] е показано, че при наличните компресори в ПСОВ "Кубратово" не се постига добра 
енергийна ефективност. Там в обобщение се споменават две възможности за повишаване 
на ефективността на компресорите. И двете са свързани със значителни инвестиции. Тук 
подробно се представят тези възможности. Първата – доставка на честотни преобразова-
тели за синхронните двигатели на турбокомпресорите 750-23-60.  Втората – доставка на 
нови регулируеми турбокомпресори. Регулирането също може да е честотно или чрез нап-
равляващи устройства – регулируеми лопатъчни дифузори, предни направляващи апарати 
или комбинация от двете системи. 

При първия вариант се препоръчва паралелна работа на два от регулируемите турбо-
компресори през по-голямата част от годината. 

Разгледан е и примерен годишен график за паралелно работещите регулируеми турбо- 
компресори и евентуалната икономия на енергия. 
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treatment plant. It is suggested completing of the synchronous motors of the turbochargers with frequency 
converters. It is proved that energy-efficient modes have been achieved year-round by adjusting the speed 
of connected in parallel turbochargers. 
          In addition one more opportunity for energy efficiency has been considered - supply of turbochargers, 
which are controlled by regulative devices. 

 
      Въведение 

В [1] е показано, че при наличните компресори в ПСОВ "Кубратово" не се постига добра 
енергийна ефективност. Там в обобщение се споменават две възможности за повишаване 
на ефективността на компресорите. И двете са свързани със значителни инвестиции. Тук 
подробно се представят тези възможности. Първата – доставка на честотни преобразова-
тели за синхронните двигатели на турбокомпресорите 750-23-60.  Втората – доставка на 
нови регулируеми турбокомпресори. Регулирането също може да е честотно или чрез нап-
равляващи устройства – регулируеми лопатъчни дифузори, предни направляващи апарати 
или комбинация от двете системи. 

При първия вариант се препоръчва паралелна работа на два от регулируемите турбо-
компресори през по-голямата част от годината. 

Разгледан е и примерен годишен график за паралелно работещите регулируеми турбо- 
компресори и евентуалната икономия на енергия. 
 
     
 

      Честотно регулиране на турбокомпресорите 750-23-60 и работата им в паралел 
Приема се, че чрез честотни преобразуватели е реализирано регулиране на честотата 

на въртене на синхронните двигатели на турбокомпресорите.  
       Разглежда се паралелна работа на два регулируеми (по споменатия по-горе начин) тур-
бокомпресори. Съвместната им работа с инсталацията се  изследва със съставената на  
MATLAB  програма COMPRESISTmb [1].  
       Тук се показват само няколко от по-характерните варианти на това изследване. 
        При работа на два компресора в паралел (t=20oC) , за 1min3500n  , фиг. 1, се получа-
ва приведен дебит h/m50000Q 3

0  , пълно налягане mbar570p  , мощност kW785P  .  
        Дебитът при условия в тръбата  mbar540p,C70t o   ще бъде приблизително  

h/m3866650000
50.1
16.1QQ 3

0
0 



 . 

        Интересно е сравнението на този резултат с резултатът на работещ самостоятелно 
турбокомпресор при 1min4293n   (вж. фиг.3 от [1]), където при почти същия приведен 
дебит h/m50200Q 3

0   и същото пълно налягане mbar570p   се получава с kW970P  . 
Понижението на мощността при паралелно работещите компресори с 1min3500n   е   

%19kW185p   ! 
 

 
                                                            Фиг. 1 

      Важно е, когато се намалява честотата на въртене, приведеният обемен дебит на от-

делния  компресор 10Q  да не се понижава до дебитът RQ  - който отговаря на т.нар. гра- 

Т1 
R T p-Q 

p-Q, par 

P-Q, par 

Characteristics of the two compressors 750-23-60 in parallel, n=3500 min-1, t=20oC 
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ница на  помпаж  -  .QQ R10   

        На. фиг. 1  границата на помпаж е означена с точка R върху индивидуалната характе-
ристика. Тази точка обикновено се предписва от фирмата производител. Ако фирмата не е 
направила такова предписание, точка R се определя от графиката  малко в дясно от точката 
на максимално налягане. 
        Вижда се, че в този случай условието .QQ R10  е задоволено - h/m23000Q 3

R  , 

h/m26000Q 3
10   

         На фиг.2  е показана паралелна работа на два турбокомпресора при честота на върте-
не 1min3550n   и температура на околния въздух  C20t o . Получава се приведен дебит 

h/m54000Q 3
0  , пълно налягане mbar580p  , мощност kW865P  .  Дебитът при усло-

вията в тръбата  mbar540p,C70t o   ще бъде  h/m4176054000
50.1
16.1QQ 3

0
0 



 .  Тук 

понижението на мощността при паралелно работещите компресори с 1min3550n   е 
kW105p   !  И в този случай няма условия за помпаж. 

 

 
                                                              Фиг.2 

       Показан е и случай за паралелна работа на двата компресора при C0t o  и честота на 

въртене 1min3600n   - фиг.3. Получава се приведен дебит h/m61500Q 3
0  , пълно наля-

гане mbar602p   и  мощност kW1085P  .  Дебитът при условия в тръбата  t=60oC, 

Characteristics of the two compressors 750-23-60 in parallel,  n=3550 min-1, t=20oC 
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mbar602p   ще бъде приблизително  h/m4458861500
60.1
16.1QQ 3

0
0 



 . 

 
                                                         Фиг. 3 

           На базата на проведените изследвания се предлага един възможен вариант за 

целогодишната работа на станцията. 

1. Летен период – 4 месеца = 122 денонощия.  
       Работят 2 компресора в паралел при 1min3500n  , C20t o  - икономия на мощност 
спрямо един работещ компресор с 1min4293n   -  kW185P1    Икономията на елек-
троенергия за периода ще бъде kWh54168018524122E1  . 

2.  Пролетно есенен период – 4 месеца = 122 денонощия 
       Работят 2 компресора в паралел с 1min3550n  , C20t o  - икономия на мощност  
спрямо един работещ компресор с 1min4293n   kW105P2  . Икономията на елек-
троенергия за периода ще бъде kWh30744010524122E2  . 
      3. Зимен период – 4 месеца = 121 денонощия  
         Работят 2 компресора в паралел с 1min3600n  , C0t o  . Мощността е прибли-
зително kW1085P  , а дебитът в условията на тръбата h/m44588Q 3 . Този дебит 
надхвърля смятания за достатъчен при зимни условия  h/m40000Q 3 . 
         За съжаление няма база за сравнение на мощности, тъй-като няма измерване при 
температури от порядъка на C0t o .  
          Има косвено доказателство за значително нарастване на консумираната мощност от 
един компресор при понижение на външната температура. На15.07.2013 г.  в 07 ч. при 

Characteristics of the two compressors 750-23-60 in parallel, n=3600 min-1, t=0oC 
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C13t o  е отчетена kW1016P  . Това дава основание да се смята, че при C0t o  
мощността може да достигне и надхвърли отчетената kW1085P  . Затова през този период 
не се отчита икономия на електроенергия.  
        Прави се рекапитулация само за летния и пролетно-есенния периоди. Общата иконо-
мия за тези периоди е  
        kWh849120EEE 21  . 
       Това е сериозен аргумент за постигане на висока енергийна ефективност - чрез честот-
но регулиране и паралелна работа на турбокомпресорите.  
        Важно е да се отбележи, че трябва да са в наличнист поне два честотно регулируеми 
компресора. Но за да работи станцията непрекъснато, при евентуална авария,  е необходи-
мо да се осигури честотно регулиране и на четирте налични турбокомпресора  750-23-60. 
 

  Регулируеми чрез направляващи устройства турбокомпресори   
       Разглежда се и възможност за доставка на нови регулируеми турбокомпресори.  Като 
пример се предлага това да са турбокомпресори  SG на фирмата Howden Donkin  На фиг.4 
е показана номограма на номиналните параметри за цялата гама  SG. 
      Регулирането на дебита при тези компресори се осъществява по един от следните три  
 
 

 
                                                          Фиг. 4 
 
начина:  

 -  С регулируем лопатъчен дифузор (Variable Outlet Vane Diffuser – VVD); 
     -  С преден направляващ апарат ( Inlet Guide Vane – IGV ) ; 
     -  Комбинирано – с регулируем лопатъчен дифузор + преден направляващ апарат  
(Combined Vane Control – CVC). 
       На фиг. 5 е показано регулирането с преден направляващ апарат – IGV.  Работното по-
ле е ограничено от характеристиките от ляво -  pk1=f(Q0),  от дясно -   pk2=f(Q0)  и отдолу от 
кривата на минимално допустим кпд – h mjn=0.9 h max . Показани са и подобластите с кпд   
 max  и  0.95  max . 
      Регулирането на дебита се характеризира с широка гама, достигаща до 45 % от номи-
налния. Осигурено е високо ниво на ефективност в обхвата на работния диапазон (работ-
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ното поле). Стръмно падащата характеристика )Q(fpk   дава стабилност и защита срещу 
помпаж.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тук се разискват два възможни варианта: 
 
      1 вариант.  Работещ самостоятелно компресор Howden Donkin SG80-IGV -  вж. но-
миналните му параметри на означената върху номограмата точка (фиг.4). Тези параметри 
са: h/m58320s/m2.16Q 33

no  , mBar620pn  , kW1000Pn  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Фиг. 6 

Фиг. 5 

pk1-Q 

pk2-Q p-Q max9.0   
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h/m73000Qh/m63000Q 3
max0

3
min0 

 
      На фиг.6 е показана работата на този компресор в инсталацията. Вижда се, че приведе-
ният дебит се регулира в обхвата на работното поле  (>0.9  max)  от  Q0 min=35000  m3/h  до   
Q0 max=61000 m3/h.   
       Преминаването към този вариант означава доставка на два такива компресора – един 
работещ и втори резервен.  
 
      2 вариант.   Избира се по-малък регулируем компресор от този вид, като се предвижда 
да работи в паралел с един от не регулируемите съществуващи компресори 750-23-60. 
За целта е избран компресор Howden Donkin SG45-IGЖ, Pn=400 kW . Номиналните му 
параметри от номограмата на фиг. 4 са: h/m19800s/m5.5Q 33

no  , mBar700pn  .  
      На фиг.7 е показана паралелна работа в инсталацията на компресор Howden Donkin 
SG45-IGV с компресор 750-23-60 . Сумарните характеристики pk1-Q и pk2-Q отговарят 
съответно на максимално отворен и максимално затворен направляващ апарат. Вижда се, 
че дебитът може да се регулира в обхват на   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Фиг.7 
 
     Този вариант е възможен, но е по-неблагоприятен от първия. Работните точки излизат 
извън препоръчителното работно поле. Това означава и по-ниска енергийна ефективност. 
 
      Заключение 
      Висока енергийна ефективност на компресорната станция в ПСОВ може да се постигне 
по два начина: 
       с честотно регулиране на турбокомпресорите 750-23-60 и работата им в паралел; 

pk1-Q 

pk2-Q 

p-Q 
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        с регулируеми чрез направляващи устройства, самостоятелно работещи турбоком-
пресори.  
       Изборът трябва да се приеме като се анализират много фактори. Първият начин ве-
роятно първоначално е по-изгоден, но трябва да се има предвид и амортизацията на съ-
ществуващите компресори. Освен това ще бъдат необходими четири честотни преобра-
зователя. При втория начин (първи вариант) първоначалното капиталовложение ще бъде 
по-високо, но турбокомпресорите ще са само два и то нови.  
       Крайното решение на фирмата сигурно ще зависи от цялостен техникоикономически 
анализ, както и от ресурсите с които разполага. 
 
 
      Литература 
      1. Чакъров, Т., Енергийната ефективност на компресорите в пречиствателната 
станция за отпадни води "Кубратово", поместена в този сборник. 
       2.  Работна документация на турбокомпресор  750-23-60, 
       3.  Brochure Compressors Turbo Howden Donkin 
 
 
 
                                                              Автор 
                                      Доц. д-р Тодор Николов Чакъров,  
                      GSM:  +359 888 74 39 90,  E-mail: todorchakarov@abv.bg,  
                  ТУ – София, кат. „Хидроаеродинамика и хидравлични машини” 



110 Научна конференция на ЕМФ 2014

 
 
 

Сравнителен анализ на резултатите получени от идентификацията на 
хидравлична задвижваща система с цифрово управление 

 
Илчо Ангелов, Александър Митов 

 
Резюме: Настоящата статия е следствие от поетапно реализиран подход за   

идентификация на хидравлична задвижваща система с цифрово управление чрез числена 
апроксимация на динамични процеси. Динамичните процеси във вид на преходни 
характеристики са получени на база на известен от предходни изследвания нелинеен 
математичен симулационен модел на експериментална постановка. Представена е 
цялостната методика за идентификация и инструментариума за реализацията и. 
Извършен е сравнителен анализ между резултатите от идентификацията и тези 
получени от нелинейния математичен симулационен модел, от гледна точка на 
качество на регулиране на изследваната система.  

Ключови думи: хидравлична система, цифрово управление, идентификация; 
 

Comparative Analysis оf the Results Obtained from the Identification of 
Hydraulic Drive System with Digital Control 

 
Ilcho Angelov, Alexander Mitov 

 
Abstract: This article is a result of the phasing approach for the identification of hydraulic drive system 

with digital control through numerical approximation of dynamic processes. Dynamic processes in the form of 
transient characteristics are obtained on the basis of known from previous studies nonlinear mathematical 
simulation model of the experimental setup. Presented a comprehensive methodology for the identification 
and implementation tools. Comparative analysis between the results of identification and those obtained from 
non-linear mathematical simulation model in terms of quality of regulation of the studied system. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Сложният характер на изследваните процеси в съвременната инженерна практика в 

редица случаи води до невъзможност да се изведе целесъобразен модел чрез средствата 
на моделирането. От друга страна липсата на информация за голяма част от параметрите, 
дори ако структурата на модела е определена чрез физически и други закономерности, 
също може да доведе до споменатата невъзможност. В такива случаи единственият 
възможен начин за изграждане на математични модели се базира на идентификацията на 
системи. В този аспект идентификацията намира област на приложение и при 
непрепрекъснато развиващите се хидравлични задвижващи системи, а в частност и при тези 
с цифрово управление. В последно време развитието на хидравличните системи с цифрово 
управление следва три основни направления – моделиране, синтез и анализ. Често пъти 
идентификацията намира област на приложение, когато се налага разработване на 
математичен модел въз основа на вече получени експериментални или верифицирани 
симулационни данни при синтез, както на новопроектирана система, така и при решаване на 
проблеми касаещи вече съществуваща такава. 

Същевременно, развитието на програмните продукти превръщат методите на 
идентификацията и техният инструментариум във всекидневно средство за решаването на 
въпроси не само с практически, но и с изследователски интерес. 

В настоящата работа е показанa цялостната методика за идентификация на 
хидравлична задвижваща система с цифрово управление на изпълнително устройство 
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реализиран поетапно в предходни работи [1,2]. Извършената идентификация се състои в 
числена апроксимация на динамични процеси чрез настройваем параметричен модел с 
адаптирана оптимизационна процедура. 

Основна цел на настоящата работа е да се извърши сравнителен анализ на резултатите 
от идентификацията при различните етапи от реализацията и, от гледна точка на качество 
на регулиране на изследваната хидравлична задвижваща система с цифрово управление.  

 
1. СХЕМА И ПОСТАНОВКА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА СИСТЕМА 

 На Фиг.1 е показана схема на експерименталната симулирана система, която е описана 
детайлно в [3]. 

 
Фиг.1 Схема на експерименталната система. 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЧРЕЗ ПАРАМЕТРИЧЕН МОДЕЛ. 
Разработеният нелинеен симулационен модел [3] на изследваната хидравлична 

задвижваща система с цифрово управление на изпълнителното устройство дава 
възможност да се снемат симулационни динамични характеристики във вид на преходни 
процеси на реакцията (преместването) и скоростта на движение на изходното изпълнително 
устройство при различни конструктивни и настроечни параметри на отделните компоненти в 
системата. В предходни изследвания е анализирана реакцията на това изпълнително 
устройство от тип двойнодействащ, равноплощен хидравличен цилиндър с относително 
малки конструктивни размери, при различни стойности на неговия ход и при различни 
честоти на входния цифров сигнал. На Фиг.2 са показани преходните процеси на реакция на 
изпълнителното устройство при 80Hz носеща тактова честота и при съответни стойности на 
хода в интервала 5÷20mm, вземайки под внимание извършения в [3] честотен анализ на 
входното въздействие. 

Един от често прилаганите подходи за идентификация на системи по непараметрични 
преходни характеристики на обекта е на база на оптимизационна процедура. В смисъла си 
този подход се състои в определяне коефициентите в конкретен параметричен модел, като 
се основава на изискването съответстващата на оценявания модел преходна (тегловна) 
функция да бъде максимално близка с еталонната (експериментална или симулационна 
верифицирана) характеристика при едни и същи условия за формирането им. 

Съгласно приетият подход  за идентификация, в конкретния случай параметричният 
(настройваем) модел представлява линеен модел (Фиг.3), който дава възможност чрез 
оптимизационна процедура последователно да се търсят неговите настройки (предавателни 
коефициенти и времеконстанти), които реализират споменатата близост [4]. Този  подход е 
твърде нагледен, тъй като дава възможност да се следят в реално време изменението 
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оптимизираните параметри във връзка с възможностите на използвания софтуер – 
Matlab/Simulink [5]. Принципна схема на този метод за идентификация е показан на Фиг.4. 

 
Фиг.2 Преходни процеси от реакция на изпълнителното устройство. 

 

 
Фиг.3 Линеен настройваем модел. 

 
За целите на управление е по-целесъобразно е този линеен модел (Фиг.4) да 

съответства на преходната характеристика на скоростта на движение на изпълнителното 
устройство при движение в едната (съгласно захранването) посока, до достигане на 
предварително зададеният ход в съответствие с преходната характеристика от реакция 
(Фиг.2) на изпълнителното устройство. 

Оптимизационната процедура е извършена на база на метода на нелинейните най-
малки квадрати (non-linear least squares) при следното математическо описание на целевата 
функция: 

 2 2 2 2
1 22

min ( ) min( ( ) ( ) ... ( ) )nf x f x f x f x     ,                   (1) 
където x е вектор с независими променливи x1, x2,…, xn. 
 

СТЪПАЛНО 
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ПРОЦЕДУРА

НАСТРОЙВАЕМИ ПАРАМЕТРИ

ЕТАЛОННА ПРЕХОДНА ФУНКЦИЯ

e

he

hm

 
Фиг.4 Схема на оптималната настройка на параметрите на модела. 

 



Хидроаеродинамика и хидравлични машини 113

 
Резултатите от идентификацията съответно за преходния процес на скоростта при 

различни стойности на хода S на изпълнителното устройство в интервала 5÷20 mm, са 
показани съответно на Фиг.6. 

 

 
Фиг.6 Резултати от идентификацията на скоростта при различни ходове на изпълнителното 

устройство. 
 

Предимство на този подход, е че въз основа на масива от данни записан по време на 
съответните итерации на процедурата идентифицираща скоростта, може да се структурира 
значително по-опростен модел, чрез който да се получат данни за идентификация на 
преходния процес от реакцията (преместване) чрез интегриране. 

От една страна постигането на добро съвпадение между двете преходни характеристики 
от момента на тръгване до достигане на установената стойност е достатъчно условие за 
синтез на управление на изпълнителното устройство, но от друга страна 
неидентифицирането на пререгулирането и колебателно-затихващия характер на 
предварително получения преходен процес може да доведе до трудно преодолими 
ограничения при моделирането и изпълнението на изследваната система с регулиращо 
устройство. Това наложи структурни промени в настройваемия модел така, че да се 
постигне цялостна апроксимация, а оттам и анализ на цялата преходна характеристика 
онагледяваща реакцията на изпълнителното устройство при различни стойности на неговия 
максимален ход. Тези структурни промени се състоят най-вече във въвеждането на 
статична нелинейност чрез локалната обратна връзка, в която се съдържат таблична, 
променяща се едномерна функция (Look up Table) и форсиращо звено. Тази обратна връзка 
обхваща интегриращо звено чрез въвеждането на блок за променлив коефициент на 
усилване. Структурната схема на модела е показана на Фиг.7 [2]. 

Настройваемите параметри в структурно променения модел са: коефициента на 
усилване k, времеконстантите във форсиращото звено T1 и Т2 и стойностите на 
променливата, таблична едномерна функция. Характерно за тази функция е, че дава 
възможност за въвеждане не само на брой аргументи и техните начални стойности, но и на 
характерни точки за оценяване от приетата за еталонна преходна характеристика. В 
конкретния случай за интерполация на точките от едномерната функция е използван 
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кубичен сплайн, с цел постигане на по-добро съвпадение между двете динамични 
характеристики по време на оптимизационната процедура.  

 

 
Фиг.7 Схема на структурно променения настройваем модел. 

 
Предимство на този модел, освен точната апроксимация на предварително зададеният 

преходен процес е и възможността за изследване на динамиката на системата в различни 
работни точки и при различни входни въздействия. 

Във връзка с приетият подход за идентификация на системата чрез настройка на 
коефициенти и времеконстанти на конкретен параметричен модел, на база на 
оптимизационна процедура, след промените в структурата е избран Симплексен метод за 
оптимизация. Изборът на този метод за глобална оптимизация е следствие от въвеждането 
на тринадесет аргумента в табличната едномерна функция. Този метод е по-целесъобразен 
за минимизиране на целева функция Q(x) зависеща от относително голям брой променливи. 
За конкретната задача е използван модифициран симплексен метод, известен още като 
метод на деформируемия симплекс или метод на Нелдер-Мид. Съгласно него размерите на 
симплекса се изменят в зависимост от стойностите на целевата функция в процеса на 
търсене, чрез въвеждане на коефициенти на отражение, свиване и разтегляне, които влияят 
силно на сходимостта на итерационната процедура [5]. Алгоритъмът на метода е показан на 
Фиг.8. 

Идентификацията е извършена при едни и същи начални условия за настройваемите 
параметри. Освен това тя е реализирана директно за преходния процес от реакция 
(преместване) на изпълнителното устройство при различни стойности на неговия ход в 
интервала 5÷20 mm и при честота от 80 Hz на входния управляващ, съгласно извършения 
честотен анализ и на база на предварително приети физически параметри в системата. 

Началните стойности на настройваемите параметри са: T1=0.01 s, T2=0.01 s и к=1. Тези 
стойности са избрани въз основа на практически съображения при реализирането на други 
оптимизационни процедури, с цел облекчаване на необходимия изчислителен ресурс при 
реализацията на конкретната процедура. 

На Фиг.9 и Фиг.10 са показани резултати от извършената идентификация, които 
представляват графична съпоставка на преходните процеси от реакция (преместване) на 
изпълнителното устройство, получени от нелинейния и настройваемия модели, както за 
относително най-лекия, така и за най-тежкия за системата режим, до достигане съответно 
на 5 mm и 20 mm ход на изпълнителното устройство.  

От графичните резултати се вижда относително доброто съвпадение между двете 
преходни характеристики. Количественият израз на това съвпадение се описва достатъчно 
точно за целите на идентификация като относителна грешка (близост) при изменение 
целевата функция между началото и края на реализираната процедура [1]. 
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Фиг.8 Алгоритъм на симплексния метод (Нелдер-Мид). 
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Фиг.9 Съпоставка на преходните процеси след идентификацията при 5 mm ход на 

изпълнителното устройство. 
 

 
Фиг.10 Съпоставка на преходните процеси след идентификацията при 20 mm ход на 

изпълнителното устройство. 
 

3. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИДЕНТИФИКАЦИЯТА 
 

       Извършен е сравнителен анализ на резултатите от идентификацията от гледна точка на 
качество на регулиране и неговите общоприети показатели. В конкретния случай са избрани 
два показателя характеризиращи едновременно устойчивостта и бързодействието на 
системата – логаритмичен декремент на затихване (LD) и време на регулиране (tp). 
Методиката за тяхното определяне и същност са описани детайлно в [3]. В този аспект, е 
извършена количествена оценка на представените графични сравнения на преходните 
процеси съответно от нелинейния и настройваемия модел. Тази оценка е извършена за 
всеки един от четирите случая, съгласно приетата методика касаеща различни ходове на 
изпълнителното устройство. Резултатите са представени в Таблица 1. 
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            Таблица 1: Показатели на качеството на регулиране 

№ Модел Ход Честота hmax hi hi+1 T0 Thmax δабс tp LD 

 - mm Hz - - - s s mm s - 

1 Нелинеен 5 

80 

5.61 0.53 0.24 0.019 0.020 0.27 0.028 0.78 
Настройваем 5.72 0.53 0.15 0.019 0.020 0.27 0.028 1.28 

2 Нелинеен 10 11.28 0.88 0.50 0.024 0.026 0.24 0.034 0.57 
Настройваем 11.27 0.89 0.23 0.024 0.026 0.24 0.034 1.35 

3 Нелинеен 15 16.66 1.18 0.62 0.028 0.030 0.22 0.038 0.64 
Настройваем 16.50 1.03 0.20 0.028 0.030 0.22 0.037 1.64 

4 Нелинеен 20 21.92 1.45 0.73 0.032 0.031 0.21 0.042 0.69 
Настройваем 21.94 1.38 0.79 0.032 0.031 0.21 0.042 0.56 
 

 От графично представените резултати за идентификацията на два от работните 
режими (Фиг.9 и Фиг.10) се вижда, че стойността на абсолютната грешка (δабс), отчитаща 
отклонението от предварително зададената стойност на хода на изпълнителното устройство 
след затихване на преходния процес е една и съща и при двата сравнявани модела. Това се 
дължи на факта, че тази статична грешка е следствие от предварително зададения от 
нелинейния модел процес и високата точност на реализираната апроксимация. Освен това с 
разработения модел съдържащ статична нелинейност се апроксимира достатъчно точно и 
колебателно-затихващият характер на преходната характеристика (показана с прекъсната 
линия), като е налице съвпадение по времето (Т0), необходимо за достигане до 
установената стойност преди максималното пререгулиране (hmax). От съществено значение 
за поведението на системата са показателите за максимално пререгулиране и време на 
регулиране (tp), отчитащо времето, за което преходната характеристика за първи път 
навлиза в коридор на затихване ∆±5% от установената стойност. При тези два показателя 
също е налице относително висока точност на съвпадение, съдейки по пренебрежимо 
малките отклонения в отчетените за тях стойности (Виж Табл.1). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  На база на сравнителния анализ на получените вследствие на идентификацията 
резултати, могат да бъдат направени следните по-важни изводи: 

1. Вследствие на относително високата точност на апроксимация на преходните 
характеристики, получени съответно от нелинейния и настройваемия модел, е налице и 
съвпадение на показателите определящи качеството на регулиране на изследваната 
хидравлична задвижваща система, съдейки по малките отклонения в отчетените за тях 
стойности (Таблица 1).  

2. Представеният модел съдържащ статична нелинейност дава възможност да се 
изследва поведението на системата в различни работни точки и при различни входни 
въздействия. 

3. Съставените за целите на идентификацията настройваеми модели дават възможност 
да получиме математическо описание на база на експериментално отчетени данни, 
вследствие на което да се получат честотните характеристики на системата. Тези 
характеристики от своя страна ще дадат основание за синтез на параметрите на 
изследваната хидравлична задвижваща система с цифрово управление и чрез въвеждане 
на коригиращи звена, да се подобри бързодействието и устойчивостта и при различни 
режими на работа.   
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Съвременни тенденции в развитието, приложението и експлоатацията  
на електрохидравличните задвижващи серво системи с обемно регулиране на 

скоростта на изпълнителните органи 
 

Илчо Ангелов, Никола Станчев 
 
 
Резюме: В настоящата статия са разгледани съвременните тенденции в 

развитието на електрохидравличните задвижващи серво системи с обемно регулиране 
на скоростта на изпълнителните органи през последните две десетилетия. Въз основа 
на това е направен функционален анализ на разгледаните електрохидравлични серво 
системи. Направени са изводи във връзка с оптималната експлоатация при 
използването на регулируеми помпи за високо налягане и нерегулируеми такива, 
задвижвани от електродвигател с регулируеми обороти, както и работата му в 
двигателен и генераторен режим. 

Ключови думи: хидравлични серво системи, обемно регулиране;  
 
Modern Trends in the Development, Application and Operation of Electrohydraulic 

Drive Systems with a Volume Speed Control of the Actuators 
 

Ilcho Angelov, Nikola Stanchev 
 

Summary: This article presents the current trends in the development of electro-hydraulic systems with 
volumetric speed control to the hydraulic actuators over the past two decades. Based on this, is made a 
functional analysis of considered electrohydraulic systems. Conclusions are made in relation to the optimal 
operation in the use of adjustable high pressure pumps and unregulated ones, powered by electric motor 
with adjustable speed and changeable direction of rotation, as it is known working like electric motor and like 
electric generator. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ  
Все по-високите изисквания за опазване на околната среда,  редуцирането на 

потреблението на енергия и генерирането на ниски нива на шум, са се превърнали в 
решаващи критерии за развитието на хидравличните задвижващи серво системи с обемно 
регулиране на скоростта. С помощта на електрохидравлични следящи системи (ЕХСС) с 
обемно регулиране е възможно да се реализират енергийно-ефективни хидравлични 
задвижвания, при които, в зависимост от работния цикъл на съответната машина, 
консумацията на енергия може да бъде намалена с до 80% в сравнение със 
конвенционалните хидравлични системи, както и да се осъществи регулиране на работните 
параметри на системата без допълнителни регулиращи устройства. Това предполага 
извършване на задълбочен предварителен анализ за структурирането и конструктивното 
решение на всяка една хидравлична задвижваща система от гледна точка на горе 
посочените критерии. 
 

ПРЕГЛЕД НА АКТУАЛНИ СЪЩЕСТВУВАЩИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ 
Понастоящем може да се дефинират два основни типа системи с обемно регулиране: 

- ротационни следящи системи с регулируема помпа с електро-пропорционално 
управление (ЕПУ), при които хидравлична помпа с променлив геометричен обем се 
задвижва от асинхронен електрически двигател с почти постоянни обороти, в зависимост от 
захранващата честота (Фиг. 1) [1,2,3]. При това положение трансферът на енергия и 
регулирането в системата се осъществяват изцяло по хидравличен път. Тук асинхронният  
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двигател преобразува единствено електрическата енергия в механична, без каквато и да е 
друга функционалност. 

 

M
▲

3 ~Регулатор

Помпа Ел. мотор
 

 
Фиг.1. Принципна схема на регулируема помпа с ЕПУ. 

 
- ротационни следящи системи с нерегулируема помпа и електронно-честотно 

управление, при които хидравлична помпа с постоянен геометричен обем се задвижва от 
електрически асинхронен или сервомотор с променлива честота на въртене (ЧУ) (Фиг. 2). 
При това положение, по хидравличен път се осъществява само трансферът на енергия в 
системата, т.е. помпата преобразува механичната енергия от електродвигателя в 
хидравлична енергия на работната течност. Тук електрическата част от задвижването има 
две основни функции: 

1) захранване с електрическа енергия; 
2) регулиране на работните параметри на системата (дебит и налягане), чрез изменение 

на честотата на въртене на електрическия двигател, посредством електронен регулатор;   
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Фиг.2. Принципна схема на нерегулируема помпа с ЧУ на електродвигателя. 

 
- ЕХСС за регулиране по скорост и товар, чрез регулируема помпа с електронно-

пропорционално управление 
       Този вид следящи системи са предназначени за безстепенно непрекъснато регулиране 
на налягането и или на дебитa, респективно съответстващата им консумирана мощност от 
хидравличното задвижване. На Фиг.3 е показана опростена блокова схема на ЕХСС с 
обемно регулиране[1,3,4]. Системата се базира на - хидравлична аксиално-бутална помпа с 
променлив геометричен обем, който се изменя посредством въздействието на електро-
хидравличен клапан с пропорционално управление. Регулиращото устройство представлява 
аналогов или дигитален електронен усилвател, имащ за цел да подава управляващ сигнал 
към пропорционалния клапан и същевременно да отработва процесът на разсъгласуване 
между входния сигнал и сигналите генерирани от датчиците за обратна връзка. 
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Фиг.3. Блокова схема на ЕХСС с регулируема помпа. 
 

      Актуалната стойност на дебита подаван от помпата се определя индиректно, чрез датчик 
отчитащ положението на регулиращия елемент (регулиращо бутало) и следователно 
моментният геометричен обем на помпата. Налягането в системата се измерва 
непрекъснато от датчик за налягане, монтиран в напорния тръбопровод на помпата или 
след него, в зависимост от изискванията на хидрозадвижването. 
 

- ЕХСС за регулиране по скорост/товар, чрез нерегулируема помпа и електрически 
двигател с регулируема честота на въртене. 

Този вид следящи системи са предназначени за безстепенно непрекъснато регулиране 
на налягането и дебита, респективно и на съответстващата им консумирана мощност от 
хидравличното задвижване. На Фиг.4 е показана опростена блокова диаграма на такава 
система.  
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Фиг.4. Блокова схема на ЕХСС с нерегулируема помпа и ЧУ. 
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Така представената система е изградена от мотор-помпена група, състояща се от 
нерегулируема помпа, в случая зъбна с вътрешно зацепване, която е куплирана директно 
към електрически двигател. Регулирането на скоростта и силата на изпълнителния орган се 
извършва единствено посредством изменението на честотата на въртене на 
електродвигателя, а посоката му на движение се определя от конвенционален превключващ 
разпределител. 

Актуалната стойност на налягането в системата се измерва от датчик за налягане, който 
е включен произволно след помпата, а дебита се измерва индиректно от датчик за 
ротационна скорост, отчитащ честотата на въртене на електродвигателя.  

Измерените стойности на дебита и налягането се насочват обратно към честотния 
преобразувател (контролер), където се сравняват със зададените стойности и се извършва 
процес на разсъгласуване, вследствие на което се формира управляващ сигнал.  

 
АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА  ЕХСС С ОБЕМНО РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА 
Посредством така представените електрохидравлични следящи системи става 

възможно едновременното регулиране на скоростта, усилието и позицията на 
изпълнителните органи в системата с голяма точност и бързодействие.  

Едно такова решение е представено като хидравлична схема и нагледно съответно на 
Фиг. 5а,б – система за регулиране на скорост, натоварване и позиция, чрез нерегулируема 
помпа и електрически двигател с променлива честота на въртене, предназначена за 
задвижване на листоогъваща машина (тип абкант) [2,5,6]. Системата е изградена от два 
комплекта включващи - мотор-помпена група, хидравличен блок с вградени разтоварващи и 
предпазни клапани и хидравличен цилиндър, към който са монтирани датчици за обратна 
връзка, съответващи на позиция и налягане. 

  

 
 
                                                а)                                                                           б) 

Фиг.5. ЕХСС с нерегулируема обемна помпа задвижвана от електродвигател с регулиране на 
честотата на въртене и работа в двигателен и генераторен режим. 

 
Характерно при това решение е, че освен скоростта, позицията и усилието може да се 

променя и посоката на движение на изпълнителния орган, благодарение на възможността 
за реверсиране на посоката на въртене на хидравличната помпа задвижвана от 
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електродвигател с регулиране на честотата на въртене и движение в двете посоки. Помпата 
в случая представлява аксиално-бутална машина с постоянен геометричен обем. 
Функционирането на такава система е показано нагледно на Фиг.7 в т. нар. „четири- 
квадрантен работен режим“. 

На Фиг.6 е показан запис на динамична характеристика, от която се вижда вида на 
преходния процес на изменение на дебита при стъпално изменение на управляващия 
сигнал [4]. Вижда се, че времето за достигане на 95% от установената стойност на дебита 
(150l/min) e 40 ms, а времето за намаляване на дебита до „0“ при обратния управляващ 
сигнал е 30 ms. С това се характеризира и бързодействието на гореописаната система, 
както при получаването на максимален дебит, така и при намаляването на дебита до „0“. 
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Фиг.6. Четириквадрантен режим на работа на 

ЕХСС. 
 

      
 

Фиг.7. Преходен процес на помпата при прав и 
обратен скок на управляващия сигнал.

На Фиг.8 е представено едно друго иновативно решение за приложение на ЕХСС с 
обемно регулиране, посредством регулируема хидравлична ротационна машина. Системата 
е предназначена за задвижване на моторни превозни средства като осъществява 
рекуперация на енергията при движението в спирачен режим. Тя е изградена основно от 
аксиално-бутална регулируема помпа с електропропорционално управление, хидравлични 
акумулатори, контролер, захранващ и управляващ блок. 

Аксиално-буталната помпа е свързана механично със задвижващия карданен вал на 
превозното средство чрез зъбна предавателна кутия, само когато превозното средство е в 
режим на ускоряване или спиране, а през останалото време помпата е механично 
изключена. В режим на спиране, когато превозното средство намалява скоростта си на 
движение, помпата преобразува кинетичната енергия в хидравлична енергия и съответно 
запълва хидравличните акумулатори, вследствие на което в тях се акумулира енергия.  

В режим на ускоряване на превозното средство акумулираната хидравлична енергия в 
акумулаторите се насочва обратно към буталната помпа (Виж Фиг.9), която при това 
положение работи като хидромотор, преобразуващ хидравличната енергия отново в 
кинетична, като по този начин се допълва работата на двигателя с вътрешно горене на 
превозното средство. Управляващият блок контролира запълването и изпразването на 
хидравличните акумулатори и същевременно предпазва системата от прекомерно 
повишаване на налягането.  

Посредством обратна връзка, която следи геометричния обем на аксиално-буталната 
помпа и електронното управляващо устройство е възможно да се регулира с голяма точност 
въртящият момент подаван към задвижващия карданен вал, както и честотата на въртене.
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Фиг.8. Задвижване на моторно превозно средство чрез ЕХСС с рекуперация на енергията. 

 

 
 

Фиг.9. Диаграма илюстрираща процеса на рекуперация на енергията. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
От направения анализ се вижда, че приложението на ЕХСС с обемно регулиране води 

до значително подобряване и оптимизиране на работата на задвижваните машини и 
съоръжения. Освен това, може да се дефинират и следните основни предимства пред 
конвенционалните хидравлични системи за задвижване:  
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- регулиране на налягането и на дебита в системата с голямо бързодействие и точност, 
съизмерими с широко прилаганите пропорционални устройства, благодарение на 
управлението по затворен контур с наличието на няколко обратни връзки, следящи 
различни физични величини; 

- редуциране на консумираната енергия поради отсъствието на дроселиране при 
регулирането в системата и излишно отделяне на топлина, което също способства и за 
поддържането на оптимална работна температура на хидравличната течност; 

- чувствително се намалява броят на хидравличните елементи в системата, като се 
избягва вграждането на сложни скъпоструващи хидравлични елементи с електро-
пропорционално управление. Това води до редуциране на себестойността на системата, и 
същевременно се намалява и рискът от възникване на повреди; 

- възможност за използването на специализиран софтуер, с който могат да се регулират 
и настройват работните параметри на системата в зависимост от конкретните изисквания 
при работа на електрохидравличната система в „четириквадрантен работен режим“; 

- благодарение на използването на съвременни електронни управляващи устройства в 
комбинацията със специализиран софтуер и хидравлични регулируеми обратими машини 
става възможно реализирането на рекуперация на енергия в системата, което освен до 
оптимална енергийна ефективност, води и до облекчаването работата на различни 
задвижващи и управляващи устройства. 
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Методика за изследване на надеждността на хидравлични машини и 
хидравлични елементи  

 
Илчо Ангелов 

 
Резюме: В настоящата статия е представена методика за изследване на 

надеждността на хидравлични машини и хидравлични елементи. Разгледан е 
математичен модел за изчисляване на надеждностните характеристики на хидравлични 
машини и елементи. Представен е и конкретен пример за изследване на показателите 
за дълговечност при хидравлични разпределителни устройства в брой работни цикъла. 
Графично са представени резултатите на изследваните разпределителни устройства. 

Ключови думи: надеждност, дълговечност, хидравлични машини и елементи; 
 

Methodology for Studying the Reliability of Hydraulic Machines and  
Hydraulic Elements 

 
Ilcho Angelov 

 
Abstract: This paper presents a methodology for testing the reliability of hydraulic equipment and 

hydraulic components. Considered a mathematical model to calculate the reliability characteristics of 
hydraulic machines and components. It is presented and a specific case study of endurance performance 
hydraulic distributive devices in the number of operating cycles. Graphically presents the results of the tested 
distributive devices. 

 
Въведение 
Все по-разширяващото се приложение на хидравличните задвижващи системи в 

области като общо машиностроене, на транспортни, пътно-строителни, корабни и 
селскостопански   машини, както и повишените изисквания към тях налагат задълбочени и 
всеобхватни изследвания. Едно специално направление в тази насока са изследванията за 
надеждност и дълговечност (средно време на безотказна работа)на хидравличните машини 
и елементи като основни съставки на всяка една хидравлична задвижваща система (ХСЗ). 
Към хидравличните машини , елементи и задвижващи системи се предявяват и все по-виски 
изисквания по отношение на конструктивното им оформяне, функционално действие, 
сигурност и надеждност. Поради това, че тези устройства непрекъснато се усъвършенстват, 
точният анализ и синтез на конструктивните параметри и параметрите на управлението им, 
стават все по-важни задачи, с оглед да се постигне по-ефективно регулиране и управление, 
както на процесите протичащи в устройствата, така и на поведението на изпълнителните 
механизми в хидравличните задвижващи  системи. Това налага изработването на 
специализирани методики и програмни продукти за изследване на надеждността  на 
хидравличните машини, елементи и системи с цел определянето на периода на тяхната 
безаварийна експлоатация. По този начин може да се изледват и оптимизират резултатите 
за всяка една хидравлична задвижваща система както и за изграждащите я компоненти.  

  
1.Цел и задачи  
Основна цел на настоящата работа е да се разработи принципна методика за 

изследване на надеждността и дълговечността  на хидравлични машини и елементи 
използвани в практиката на хидравличните задвижващи системи. На базата на разработен 
математичен модел съобразен в максимална степен с реалните физически условия на 
експлоатация на хидравличните машини и елементи да се изработи алгоритъм и съответен 
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програмен продукт за изследване на надеждността и дълговечността, с което да се даде 
възможност да се направи не само оценка на съществувашите конструктивни изпълнения, 
но и да се даде предварителна оценка за новоразработени  хидравлични машини и 
елементи. 

В изпълнение на горепосочената цел е формирани следната основна задача:  
-Разработване на методика за анализ на параметрите на хидравличните 

устройства. 
-Математическо описание и изследване на надеждността на хидравличните 

елементи и системи. 
-Разработване на алгоритъм за оценка на състоянието на изследваните 

устройства. 
-Основни изводи за предварителната оценка на параметрите на устройствата. 

2.Преглед на хидравличните машини, елементи и ХСЗ 
  2.1. Основен принцип на действие и предимства на ХСЗ 
Системите за задвижване в техниката са механични, електрически, хидравлични и 

пневматични. ХСЗ работят въз основа на закона на Паскал за налягането в затворен обем и  
имат следните основни предимства пред останалите: 

-Пренасянето на енергия от първичното звено (двигател с вътрешно горене или 
електродвигател) към вторичното звено (краен изпълнителен механизъм) става 
посредством работна течност като междинно звено. Енергията на междинното звено се 
характеризира с двата основни компонента – дебит и налягане. По този начин изходната 
енергия се предава под формата на линейно или ротационно движение характеризиращи се 
съответно със сила или въртящ момент, както и със скорост (линейна или ротационна). 

-ХСЗ са независими от  пространственото разположение и отстоянието между 
първичното и вторичното звено. 

В същото време всяка една ХСЗ е изградена от три основни групи: 
-Хидравличен помпен агрегат, който преобразува механичната енергия в хидравлична.  
-Различни видове хидравлични устройства – разпределителни,регулиращи налягането, 

регулиращи дебита, спомагателни. 
-Изпълнителни хидравлични устройства – цилиндри и хидромотори. 
От надеждността и дълговечността на всеки  един  елемент на горепосоченните групи 

зависи нормалният експлоатационен период на ХСЗ. 
 

 
Фиг.1. Групиране на хидравличните машини и елементи в ХСЗ 
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Условно хидравличните елементи могат да се разделят на няколко групи. На Фиг.1 е 
показан един вариант на групиране на елементите според тяхната позиция в хидравличната 
система. Този ред е условен и може да бъде променян в зависимост от условията и целта 
на работата, която трябва да извърши конкретна хидравлична машина или система. 

2.2.Предназначение на хидравличните разпределители в състава на ХСЗ 
Хидравличните разпределителни устройства (ХРУ) влизат в състава на всички видове 

ХСЗ. Предназначението на ХРУ е да спират или разпределят (насочват) хидравличните 
потоци от помпите към хидродвигателите и от тях към резервоар. Някои ХРУ могат и да 
дроселират хидравличните потоци. В ХСЗ намират приложение предимно  плунжерни  ХРУ. 

3. Надеждност на хидравличен елемент 
В теория на надеждностите хидравличният разпределител се разглежда като елемент 

без възстановяване. На Фиг.2 е показано неговото време на безотказна работа е   - от    до 
 .   е случайна величина и то непрекъснато разпределена. 

 
Фиг.2.  Време за безотказна работа на ХРУ 

По дефиниция функцията на разпределение  (t) е вероятността елемента да 
работи безотказно до момент (t): 

              (1) 
По дефиниция функцията на надеждност  (t) на елемента е вероятността елемента 

да работи в момента (t): 
         (2) 

3.1. Величини свързани с надеждност на елемент без възстановяване   
  ( )плътност на разпределението : 
  ( )    ( )  [   ( )]      ( )       (3) 
  (     )   вероятност елемента да работи след момент (  ). Това е условната 

вероятност елемента да работи до момент (  ), при условие че е работил безотказно 
до момента (  ) : 

           (4) 
Следствие:  Вероятността за безотказна работа в интервала   е: 

          (5) 
  - вероятност за отказ на елемента  в интервал  ,ако е работил 

безотказно до момента (   ):  

    (6) 

  – опасност за отказ на елемент. 
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    (7) 

           (8) 
3.2.Числови характеристики на надеждност на елемент 

    – средно време на безотказна работа на елемент (дълговечност). Равно е  на 
математическото очакване за ( ): 

              (9) 
  ( ) – Дисперсия. (Определя средно квадратичното отклонение от стойностите на 

математическото очакване): 
       

                   (10) 

                   (11) 
В Таблица 1 са дадени взаимовръзките между основните характеристики за надеждност 

[4,5,8,9]. С помощта на тази таблица може да се изчислят всички характеристики, които са 
необходими, ако е известна само една от тях. 

           Таблица 1 
-  ( )  ( )  ( )  

 ( )   - ∫  ( )  
 

 
    ( )  

 ( )     ( ) -    ( )  

 ( )      ( ) ∫  ( )  
   

 
 -  

 
  ( )

   ( ) 
 ( )

∫  ( )     
 

    ( )
 ( )  - 

 
3.3. Характеристики на експоненциално разпределен елемент 

Може  да се направи извода, че колкото по дълго време работи един хидравличен 
елемент, толкова по-малка става неговата надеждност т.е. вероятността да работи 
безотказно намалява. От тук може да се заключи, че времето на безотказна работа на 
хидравличен елемент е експоненциално разпределена случайна величина. 

Нека  е случайната величина определяща времето на безотказна работа на елемент и 
е с експоненциално разпределение. 
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т.е. функцията на експоненциално разпределената величина ще има вида: 
  

                   (12)

                   (13) 
 

 
Фиг.4 Функция F(t) на експоненциално 

разпределена величина. 
 

 
Фиг.5 Функция P(t) на надеждност на 

експоненциално разпределена величина 

На Фиг.4 и Фиг.5 са показани, съответно вида на графиките на функцията на 
разпределение и графиката на функцията на надеждност на експоненциално разпределена 
случайна величина, каквато е и дълговечността на хидравличен елемент. 

Където функцията P(t) на надеждност на експоненциално разпределена случайна 
величина т.е. дълговечността на хидравличен елемент е: 

                    (14) 
Съответно опасността за отказ на хидравличния елемент е: 

                     (15) 
Средното време за безотказна работа (дълговечността) на хидравличния елемент е: 

       (16) 
3.4.Изчисляване на надеждностните характеристики на хидравлични 

машини и хидравлични елементи  
Надеждностните характеристики на хидравличните елементи се намират по опитен път. 

Най-често различните производители събират информация за елементите от ремонтните и 
сервизните бюра, обслужващи хидравлични системи, за да могат да дадат една 
предварителна оценка на надеждността и дълговечността на всеки един елемент. 

3.4.1. Функция на надеждност 
Ако за период от време   са тествани   еднакви елемента и   от тях не са отказали, то 

отношението на броя на работещите към броя на всички елементи ни показва вероятността 
произволен елемент да работи след момента  . 

           (17) 
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За точно определено време    :   (  )  
 
                                                                          (18)

В общия случай:  ( )                                                                             (19)
 

3.4.2. Изчисляване на надеждностните характеристики на ХР 
 Нека  са съответно времената на безотказна работа на N тествани 

елемента.Средното време на безотказна работа  е средно-аритметичната стойност на 
 .  се нарича още точкова оценка. 

           (20) 
 Ако   е средно квадратичното отклонение от средното време на безотказна работа на 

елемент, то: 

        (21) 
   е опасност даден елемент да откаже в момент  , а   ( ) е броя на неотказалите 

елементи  до момент   ,  е броя на отказите в интервал .  

 (22) 
т.е.  е брой на отказите за единица време отнесени към броя на неотказалите 

елементи към този момент. 
3.4.3. Изчисляване на надеждност на хидравличен разпределител 

Металорежещите машини представляват основна част от машинен парк за 
производство на готови задвижващи съоръжения. В този парк са използвани общо 8050 
хидравлични разпределителя. За период от 38 месеца са отчетени 143 аварирали 
хидравлични разпределителя. 

       ,                         (23) 

      (24) 
Вероятността произволен елемент да работи безотказно 38 месеца е 98%. 

      (25) 
Опасността произволен елемент да откаже след 38 месеца безотказна работа е 1,8%. 

     (26) 
Опасността произволен елемент да откаже след 1 година безотказна работа е 0,57%. 
Средното време на работа на произволен елемент е : 

        (27) 
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3.5. Дълговечност на хидравлични разпределители в брой работни 
цикъла 

Дълговечността представена в брой цикли се отнася само за хидравличните 
разпределители. За останалите хидравлични устройства оценката се представя в брой 
работни часове (дни, седмици, години). 

За да се преобразува  средното време на безотказна работа на хидравличен 
разпределител в брой цикли на безотказна работа е необходимо да се знае средната 
честота на превключване на дадения клапан, и дълговечността в секунди. 

В продължение на пет години е наблюдавана хидравлична система за задвижване, в 
която са вградени пет разпределителя. През това време са аварирали  два хидравлични 
разпределителя, като първият от тях е аварирал в края на третата година. 

Опитно е измерено, че първият разпределител извършва 32 превключвания   (32 
цикъла) за 3,3 минути, което означава 9,7 цикъла на минута (581,82 цикъла в час). От тук се 
изчислява честотата на превключване на клапана  fХР1 =    

             . Ако се приеме, че 
системата работи 300 дни в годината, това прави 7 200 работни часа в година или 36 000 
работни часа за пет години. Като се умножи броят на работните часове по броя цикли на час 
се получава оценка за дълговечността на разпределителя в брой цикли 

Опасността за отказ е λ1(t) = 0,2. А вероятността за отказ е Q1=0,31. 
За втория хидравличен разпределител е установено, че извършва 20 превключвания 

за минута. Честотата на превключване е  fХР2 =   
             и 1200 цикъла на час. 

Аналогично на първия разпределител се получават общо 43 200 000 цикъла за втория 
хидравличен разпределител. Опасността за отказ е λ2(t) = 0,2. А вероятността за отказ е Q2 = 
0,53. 

Точковата оценка за първия и втория разпределители съответно е  
1
 = 4  и 

2
 = 5. 

 
Фиг.6. Вероятност за отказ, надеждност и точкова оценка на дълговечността на ХР в цикли 
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В световен мащаб минималното време за безотказна работа на хидравлични 
разпределители е 10000000 цикъла на превключване. 

На Фиг.6 горепосочените стойности са представени в графичен вид. Тази графика дава 
възможност да се прави сравнение за дълговечността на ХР от различен производител, 
както и да се прави заключение относно качествата на ХР и когато са съпоставени и със 
съответната цена може да се прави съответен технико-икономически анализ за избор на вид 
на разпределителя и на производител. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 Резултатите от направените изследвания дават основание да бъдат направени 

следните по-важни изводи: 
 1. Разработена е методика за изследване на дълговечността и надеждността на 

хидравлични разпределителни устройства.  

      2.Така разработената методика може да се използва за изследване на 
дълговечността и надеждността на други хидравлични елементи и машини. 

 3. На тази база е възможно да се прави изследване на цели хидравлични системи. 
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АНАЛИЗ И СИНТЕЗ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПНЕВМАТИЧЕН 
БАЛАНСЬОР 

 
Венцислав Василев 

 

Резюме 
Тази работа описва накратко пневматичните балансьори, основните системи за 

тяхното управление, както и конкретно техническо решение на пневматична система 
за управление, позволяващо извършване на работен цикъл при две различни налягания на 
балансьор носещ вакуумни глави за захващане на товар.  

 
Ключови думи: пневматичен балансьор, пневматична система за управление 
 
ANALYSIS AND SYNTHESIS OF CONTROL SYSTEM OF A PNEUMATIC BALANCER 

 
Ventzislav Vassilev  

 
Abstract 

This paper describes the pneumatic balancers, the main types of their control systems, and a technical 
solution of one type pneumatic system. That system is applicable for controlling of a cycle working process at 
two pressures of a pneumatic balancer, equipped with a vacuum heads used for a gripping and releasing of 
a load. 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Балансьорите, както говори името им, са устройства, предназначени да уравновесяват 
(балансират) силата на тежестта на инструменти или на манипулирани товари, независимо 
от тяхното разположение по височина в пространството. С помощта на балансьори 
съществено се намалява физическото натоварване на работниците. Уравновесяването на 
силата на тежестта на товар, манипулиран по вертикала, се извършва най-често механично 
– с противотежест или с пружина, както и пневматично – чрез управление на налягането на 
въздуха в пневматичен цилиндър. Механичното уравновесяване е по-евтино, но има 
неудобства. При системите с противотежест има допълнителна маса на противотежестта, 
фиксирана сила, която се уравновесява и сравнително бавно пренастройване. В зависимост 
от техническото решение (лостови съотношения и пр.) е възможно, уравновесяващата сила 
да не е постоянна във всяка точка. Уравновесяването с пружини може да се реализира и с 
постоянна сила, но е ограничено по ход и по товар спрямо пневматичното. 

Пневматичните балансьори дават възможност да се избегнат изброените недостатъци 
на механичните и да се реализират допълнителни функции, които са невъзможни или 
трудно постижими в другия случай. Пневматичните балансьори са по същество 
еднодействащи пневматични цилиндри, с малка сила на триене, в които се поддържа 
постоянно налягане в работната камера. Така се поддържа постоянна сила и влагането на 
малко допълнително усилие от работник управлява преместването по височина на тежък 
инструмент или на манипулиран товар. Разполагането на балансьора върху въртяща се 
конзола или релсов път дава възможност работникът лично, с минимално усилие да 
измества инструмента или товара по хоризонтала. Пневматичните балансьори се 
изработват в два варианта. При първия има пряко или чрез лостова система окачване на 
товара към буталния прът. При втория вариант, показан на фиг. 1, буталото е оформено в 
централната си част като гайка и чрез сачмено лагеруване е зацепено с винт. На буталото 
действа постоянна сила от налягане, която създава върху винта постоянен въртящ момент. 
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Винтът предава въртящия момент към барабан, на който е навито въже. На края на въжето 
е окачен съответният товар. Има много технически особености по осигуряването на ниска 
триеща сила, безопасност и др., които не са обект на настоящото разглеждане. На външен 
вид вторият тип пневматични балансьори прилича на телфер. За разлика от телферите, при 
балансьорите има ръчно водене на товара с възможност за плавно позициониране, без 
необходимост от многократно включване. 

                         
Фиг. 1 Външен вид и главни елементи на пневматичен балансьор: 

1 – начален капак; 2 – работна камера; 3 – бутало; 4 – барабан за окачващото въже; 5 – аксиален 
лагер; 6 – винтово – гаечна предавка със зацепване чрез сачми; 7 – центробежна блокираща 

спирачка; 8 – краен капак 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПНЕВМАТИЧНИ БАЛАНСЬОРИ 

Съществуват няколко обичайни типа системи за управление на пневматични балансьори 
са. В зависимост от желанието на потребителя могат да се синтезират системи с различни 
възможности. Най-проста и евтина е системата с управление чрез един единствен трипътен 
редукционен клапан. Редукционният клапан се настройва за налягане, при което се 
уравновесява силата на тежестта на манипулиран инструмент. Влаганата от работника 
допълнителна сила върху инструмента нагоре или надолу променя налягането в цилиндъра 
и предизвиква пропускане на въздух през редукционния клапан към или от въздушната 
камера. Нечувствителността на такава система за управление се определя от триещата 
сила на буталото [1], от механичната предавателна част и от хистерезиса на редукционния 
клапан. При големи товари силите от триене стават значителни и работата с балансьор 
може да бъде уморителна. Такъв тип управление предполага, че товарът е окачен 
постоянно на балансьора. 

Следващи по сложност системи за управление са: 
 с допълнително пневматично усилване – избягва се влиянието на триещи сили и 

хистерезис на редукционния клапан, воденето на товара е с много малка сила – [2];  
 с две и три налягания - дават възможност за работа на балансьора и като подемник 

без товар и с различни товари – [5]; 
 с полуавтоматично настройващо се налягане, според товара – [4];  
 с възможности за включване и на други пневматични устройства, например вендузи за 

захващане и организиране на прост работен цикъл – [3].  
Предвид на това че усложняването на системата я оскъпява като цена, при по- сложните 

системи се използва програмируем логически контролер. 

Обект на настоящата работа е система, позволяваща реализирането на прост работен 
цикъл с пневматичен балансьор, снабден със захващащи вендузи. Цикълът на работа 
включва: 
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 движения на балансьора при ниско налягане и работещи вендузи, за позициониране на 
товарохватното приспособление с вендузите и захващане на товара; 

  движения при заедно с товара по- високо налягане, и позициониране; 
  Освобождаване на товара, при което отново да се премине към по- ниското налягане; 
 Движения с празното товарохватно приспособление и отново работещи вакуумни глави 

за захващане на следващ товар. 
Допълнителни изисквания към системата за управление са, тя да има самозадържане на 

вендузите под товар и да е осигурена допълнителна възможност за управление на 
балансьора като телфер за повдигане на други товари. 

ПРИНЦИПНА СХЕМА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

Разработени са няколко принципни схеми на системата за управление, като показаната 
на фиг. 2 е разумен компромис между цена и надеждност на работа.  

Компресор 1, чрез трипътни редукционни клапани, 2, 3 и 4 дава въздух при три различни 
налягания за задвижване и управление на системата. Редукционните клапани 2 и 3 
осигуряват две налягания за работа на балансьора, показан на схемата като еднодействащ 
цилиндър – 4. Тези две налягания са: по-ниско – за работа на балансьора с празно 
товарохватно приспособление (греда с вакуумни захващащи глави) и по-високо – за работа 
на балансьора под товар. Редукционният клапан 5 осигурява подаването на въздух към 
вакуумния генератор 6 и трите вакуумни захващащи глави 7.  

Дроселът 8 се настройва еднократно и дава възможност за допълнително изменение на 
налягането в работното пространство на балансьора, при което то да стане различно от 
налягането на което са настроени редукционните клапани 2 и 3. След въпросния дросел 8 е 
включен разпределител 9. Той чрез допълнителен 2/2 разпределител, обратен клапан с 
пневматично управление и два дросела дава възможност за дистанционно управление на 
балансьора като телфер и за товари с друга маса. 

Като позиция 10 на принципната схема е означен специален регулируем дросел, при 
който изменението на дроселното сечение става ръчно, чрез надлъжно преместване на 
тялото спрямо централен плунжер. От едната страна на плунжера е захванато носещото 
въже на балансьора, а от другата – товарохватното приспособление. Това може да се види 
на фиг. 4. Минимално изместване на тялото на този дросел, спрямо центровано положение 
с постоянно изтичане към атмосферата, води до изменение на налягането в работното 
пространство на балансьора и до ръчно, без усилия, водене на товара. 

Блокът 11 (бързоизпускащ клапан) и допълнителен дросел дават възможност за плавно 
отпускане на товара при отпадане на захранването. 

Съществуват два главни режима на работа на балансьора.  

Първият е с по-високо налягане в работната камера, когато има захванат товар и е 
създаден достатъчен вакуум в захващащите глави 7. През нормално отворения 
разпределител 12 има осигурено непрекъснато захранване на вакуумния генератор 6 и 
вакуумните глави 7. Това осигурява захващането на товар в момента, в който вакуумните 
глави се разположат правилно върху него. Този режим се регистрира и управлява от релето 
за вакуум 13. Със създаването на достатъчно дълбок вакуум и включването на 13, то 
включва разпределител 14, блокирайки сигнала от релето за налягане 16. Това дава 
възможност да се реализира работа на 5/2 разпределителя с импулсно управление 15 с 
лявата си позиция, както е показано на схемата. Тогава редукционен клапан 2, който е 
настроен за по-високото налягане е свързан с работната камера на балансьора и осигурява 
равновесието на товара и торарохватното приспособление. Този режим на работа се 
запазва, докато налягането в работното пространство на балансьора не стане почти равно 
на по-ниското от двете работни налягания. При работа на редукционен клапан 2, ниско 
налягане в работно пространство може да се получи само при пълно отваряне на дросел 10 
(притискането на корпуса му надолу) когато товарът е положен върху твърда опора.  
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Фиг. 3 

Ниското налягане, в работното пространство на балансьора изключва релето за 
налягане 16, което управлява втория режим на работа (за преместване на празното 
товарохватно приспособление)– при ниско налягане, задавано от редукционен клапан 3. С 
изключването на 16 отпада сигналът към 3/2 разпределител 17, който изпълнява функция на 
логически елемент „НЕ”. Освобождаването на 17 включва 12, който спира подаването на 
въздух към вакуумния генератор. При липса на вакуум, товарохватното приспособление 
освобождава товара. Същевременно изключва релето за вакуум 13. Това води до 
изключването на разпределител 14. Тогава, ако дроселът 10 бъде отпуснат и се върне в 
състояние на предварително установеното си нормално протичане към атмосферата, то 
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налягането в работното пространство на 4 се повишава, задейства се релето за налягане 16 
и през отворения, поради липсата на вакуум, разпределител 14 задейства 5/2 
разпределителя 15 и задава втория режим на работа – при по ниско налягане, определено 
от настройката на редукционен клапан 3. Същевременно, включването на 16, през елемента 
„НЕ” 17 освобождава разпределител 12, вакуумният генератор заработва и вакуумните 
глави са в готовност за захващане са следващ товар. 

 

ПРОВЕДЕНИ НАЧАЛНИ ИЗПИТВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА 

В лабораторията по „Пневмозадвижване и пневмоавтоматика” са проведени изпитвания 
за уточняване на модела на трипътен редукционен клапан, който да се използва за 
вграждане в системата. Изпитването се състои в определяне, при еднакви други условия, на 
граничните стойности на налягането при което товарът започва се движи нагоре и надолу. 
Налягането на уравновесяване на товара, при което са правени изпитванията е 1.85bar. 
Общият хистерезис на системата е обусловен от този на клапана и триещата сила на 
цилиндъра. От този общ хистерезис, след определяне и приспадане на пада на налягане, 
необходимо за преодоляване на триещата сила в цилиндъра е получена разликата на 
налягане (хистерезиса) на редукционния клапан между режима на подаване на въздух към 
цилиндъра и режима на връщане на въздух от цилиндъра към атмосферата. Бяха отчетени 
сериозни разлики в качествата на редукционните клапани. Някои от изпитванията са 
показани в таблица 1. Може да се отбележи, че шестият от изпитваните клапани, с 
електрическо пропорционално управление даваше точно регулиране на налягането, но с 
видимо закъснение при успокояването на преходния процес 

Таблица 1 

№ Модел Абсолютна грешка, bar Относителна грешка, % 

1.  RD-AF02 0,92 49,7 

2.  EAW2000 0,43 23,2 

3.  EDV LR1/8 0,32 17,3 

4.  FRC 1/8S 0,22 11,9 

5.  BAW4000 0,02 1,1 

6.  ELT4050 0,02 1,1 

7.  EIR400 0,02 1,1 

8.  LFRN 0,03 1,6 

 

Втори вид проведени изпитвания в същата лаборатория бяха за проверка на 
сигурността на действието на отделните схемни решения. Двете решения, показани по-горе 
се оказаха удачни. 

На фигура 3 е показана част от уредбата за определяне на качествата на редукционните 
клапани, за да бъде направен избор. 

На фигура 4 е показана една от вакуумните захващащи глави с ежектор и 
управляващата ръкохватка, а на фигура 5 – сглобената първоначално и подготвена за 
изпитване система за управление, заедно с пневматичния балансьор (горе). 
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Фиг. 3 Фиг. 4 Фиг. 5 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Направено е проучване на системите за управление на пневматични балансьори. 
Направени са проверки в лабораторни условия на стандартни редукционни клапани, с цел 
определяне на подходящ такъв. Разработена е система за управление на работен цикъл на 
пневматичен балансьор носещ захващащи глави с вакуум. Системата е базирана изцяло на 
готови компоненти от различни фирми – производители. Работата на системата е тествана 
в лабораторни условия. Системата е реализирана на и предадена за екссплоатация.  
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Изследване неравномерността на дебита  
на зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване. 

 
Генчо Попов, Уисам Мхана, Огнян Алипиев, Ивайло Николаев 

 
Резюме: В настоящата работа е получена зависимост за определяне коефициента на 
неравномерност на дебита за зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване във 
функция на основните геометрични параметри на зъбната предавка. Проведеното 
числено изследване показва, че помпите с несиметрично зацепване се характеризират с 
по-малка кинематична неравномерност на дебита, спрямо тези с симетрично зацепване 
Ключови думи зъбна помпа, несиметрично зъбно зацепване, неравномерност на дебита 
 

Investigation Of Flow Rate Pulsation Factor  
of Gear Pumps With Asymmetric Involute Mesh 

 
Genco Popov, Wisam Mhana, Ognian Alipiev. Ivaylo Nikolaev 

 
Abstract: In the present work relationship for determining the flow rate pulsation factor of external 
gear pumps with asymmetric mesh has been derived as a function of basic geometrical 
parameters of the gearing. Numerical results show that the external gear pumps with asymmetric 
mesh is characterized with a little flow rate kinematic pulsation in compare with these obtained by 
using symmetric involute mesh. 
Keywords: gear pumps, asymmetric involute mesh, flow rate pulsation factor 
 

ВЪВЕДЕНИЕ: 
Неравномерността на дебита е характерна особеност за повечето обемни роторни 

помпи. Тази неравномерност се определя основно от особеностите в кинематиката на 
работните органи, а при някои видове така също и от процесите, свързани с пренасяне на 
течността от зоната на засмукване към зоната на нагнетяване. 

За оценка на неравномерността на дебита се използва коефициентът на 
неравномерност на дебита [2,4]: 

%,100
Q

QQ

T

minmax  , 

където Qmax и Qmin са максималният и минималният моментен дебит на помпата, QT е 
средният теоретичен дебит. 

Зъбните помпи с външно еволвентно зацепване намират широко приложения в 
съвременните системи за хидравлични задвижвания. Основни причини за това са техните 
много добри хидравлични характеристики при ниско и средно налягане, компактна и 
технологична конструкция, надеждна работа. Наред с тези предимства те се характеризират 
и с известни недостатъци, основна между които е значителното генериране на вибрации, 
причинени от неравномерността на подавания дебит. Тези вибрации предизвикват шум в 
хидравличните системи. Затова намаляването на неравномерността на дебита е основна 
задача при проектиране на зъбни помпи.  

Зъбните помпи с несиметрично зацепване, обект на настоящето изследване, се стоят от 
две еднакви колела 1 и 2 (фиг.1) с равен брой зъби но с различни несиметрични еволвентни 
профили на зъбите. Предаването на движението между зъбните колела в помпите с 
несиметрично зацепване се осъществява чрез дългите еволвентни профили 4, а между 
срещуположните профили (късите еволвентни) обикновено се осигурява определена 
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хлабина, вследствие на което късите 
еволвентни профили не участват в зъбното 
зацепване [1].  

Целта на настоящата работа е да се 
изследва неравномерността на дебита на 
зъбни помпи с несиметрично еволвентно 
зацепване и да се сравни с тази на аналогични 
зъбни помпи със симетрично зацепване. 

 
МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
В [3] е изведена зависимост за моментния 

теоретичен дебит на зъбна помпа с 
несиметрично еволвентно зацепване, която 
представлява основна предпоставка за 
изследване кинематичната  неравномерност 
на дебита за този вид помпи: 

]2/)ll(rr[bQ 2
1

22
w

2
am  , (1) 

където l  и 1l  са дължините на линията на 
зацепване (отсечката от полюса до контактна 
точка върху линията на зацепване) за зъбните 
колела с дълг и съответно с къс еволвентен 
профил. 

 
Т а б л и ц а 1. Основни означения и термини, използвани в работата: 

Означение Наименование 
Qmax максимален дебит на зъбната помпа 
Qmin минимален дебит на зъбната помпа 
QТ среден теоретичен дебит 



b
QQ̂  

относителен теоретичен моментен  дебит 

  ъглова скорост на въртене на вала на помпата 
  коефициент на неравномерност на дебита 

 WW rd  диаметър (радиус) на началната окръжност 
 bb rd ,  1b1b rd  диаметър (радиус) на основната окръжност на работния и 

неработния профил. 
 aa rd  диаметър (радиус) на върховата окръжност 
 ff rd fd  диаметър (радиус) на петовата окръжност 

b  ширина на зъбния венец 
m  модул 
z брой зъби 

*
ah  коефициент на височина на зъба 

x  коефициент на коригиране 
 , 1  коефициент на припокриване 
 , 1  ъгъл на изходния контур на работен и неработен профил. 

W , 1W  ъгъл на зацепване на работния и неработния профил. 
  ъгъл на завъртане на вала 
l  дължина на отсечката от полюса на зацепване до произволна 

 
Фиг.1. Зъбна помпа с несиметрично  

еволвентно зацепване 
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точка върху работната линията на зацепване. 
2/ablo   дължина на линията от полюса на зацепване до първата точка на 

зацепване на работния профил.  
2/bal 111o   дължина на линията от полюса на зацепване до първата точка на 

зацепване на неработния профил. 
 

Докато maxQ  не зависи от дължината на линиите на зацепване, върху минималния дебит 
тези дължини оказват влияние.  

От уравнение (1) се вижда, че максимален дебит се получава при 02/)ll( 2
1

2   и това 
винаги става в полюса на зацепване (фиг.1). Тогава  

 2
w

2
a

max
max rr

b
Q

Q̂ 


 .   (2) 

Минимален дебит ще се получи при максимална стойност на израза 2/)ll( 2
1

2  ), което 
отговаря на момента, когато двойката зъби започва да влиза в зацепване при 0ll   и 011 ll  , 
( 0l  е линията на зацепване от полюса до първата контактна точка). 

От теорията на зъбно зацепване имаме следните съотношения: 
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11110


 . Като се отчетат тези зависимости, за минималния относителен дебит 

се получава: 
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Средният теоретичен дебит на помпата се определя по зависимостта:  
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където 2/)ll(k 2
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2
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Като се отчетат по-горните зависимости, за коефициента на неравномерност на дебита 
следва: 
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Като се вземе предвид, че 
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за коефициента   се получава: 



Хидроаеродинамика и хидравлични машини 143

]
4
cos

4
cos

cos4
cosz)x

2
zh

cos
cosz[(2

coscos

1
22

1
222

w

2
2*

a
w

1
222

1
222















 .  (10) 

Получената зависимост показва, че върху коефициента на неравномерност на дебита 
оказват влияние основните геометрични параметри на изследваните зъбни помпи – броят 
зъби z , ъгълът на зацепване W , профилните ъгли на изходния контур на работния   и 
неработния профили 1 , както и коефициента на височината на зъба *

ah  и коефициента на 
корекция на зъбните колела x . Вижда се, че модулът не казва влияние върху коефициента 
на неравномерност. 

 
ЧИСЛЕНИ РЕЗУЛТАТИ 
За целите на това изследване, са използвани данните за стандартна зъбна помпа, 

производство на фирма „Капрони“ – гр. Казанлък и разработена на нейна база 
експериментална помпа с несиметрично зъбно зацепване. Основните геометрични размери 
на тези помпи са показани в таблица 2. 

 
Т а б л и ц а 2. Геометрични размери  на зъбните помпи  

със симетрично и с несиметрично зацепване 

Означение Величина Стойност 
симетрично несиметрично 

Wa  Действително междуосово разстояние, mm 31,4 31,4 
 Делително  междуосово разстояние, mm 31.481243 31.481243 
z Брой зъби 12 12 
m Модул, mm 2.6234369 2.6234369 
b Ширина на зъбното колело, mm 13,17 13,17 
  Профилен ъгъл наизходния контур 25о 15о 
x Коефициент на изместване на изходния контур, mm -0.0153915 -0.0153915 
W  Ъгъл на зацепване  24,68о 24,68о 

ad  Диаметър на върховата окръжност, mm 37,351 37,351 
fd  Диаметър на вътрешната окръжност. mm 24,699 24,699 
wd  Диаметър на началната окръжност, mm 31,4 31,4 
  Коефициент на припокриване. 1.4717 0.983 

AB Теоретична отсечка на зацепване, mm 13.1112 7,826 
ab Практическа отсечка на зацепване, mm  10,994 7,826 
*
ah  Коефициент на височината на главата на зъба, mm 1.1342 1.13445 

 
Пресметнати са стойностите за минималния и максималния относителен моментен 

дебит за двете помпи и чрез тях са определени средният теоретичен дебит и коефициентът 
на неравномерност на дебита. Резултатите са представени в табл. 3. 

Резултатите от табл. 3 показват, че при помпите с несиметрично зацепване 
неравномерността е с около 10 % по-малка от тази с нормални (симетрични) зъби. Това 
може да се обясни с малко по-големите стойности на минималния моментен относителен 
дебит (максималният моментен дебит е еднакъв по стойност и за двата вида помпи) и като 
следствие на това по-големия среден теоретичен дебит.  
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Т а б л и ц а 3. Стойности на дебита при използване на симетрична 
 и несиметрична предавка 

Величина / Резултати 
Симетрично зацепване Несиметрично зацепване 

зависимост стойност зависимост стойност 
Максимален относителен 
дебит 

2
w

2
amax rrQ̂   101.98 2

w
2
amax rrQ̂   101.98 

Минимален относителен 
дебит 

2
0

2
w

2
amin lrrQ̂   71,77  2/krrQ̂ 2

w
2
amin   79.23 

Среден теоретичен дебит )2/lrr(Q̂ 2
0

2
w

2
aср   86.87 ]

2
krr[Q̂ 2

w
2
aср   90,6 

Коефициент на 
неравномерност на дебита minmax

minmax

QQ
)QQ(2




  0,347 
minmax

minmax

QQ
)QQ(2




  0,25 

 
Интерес представлява изясняването на въпроса за влиянието на основните геометрични 

величини върху неравномерността на дебита, определена по (10). За целта е изследвано 
влиянието върху коефициента  на независимите параметри – брой зъби z , ъгъл на 
зацепване W  и коефициент на височината на зъба *

ah . 
На фиг. 2, фиг. 3 и фиг. 4 е показано изменението на коефициента на неравномерност 

на дебита  във функция от броя зъби z, ъгъла на зацепване W  и коефициента на 
височината на зъба *

ah .  
Добре се вижда от фигурите, че при използване на зъбни колела с несиметричен 

профил на зъбите неравномерността на дебита е по-малка спрямо помпите с нормални 
колела. Това напълно съответства на резултатите от табл. 3. 

 

 
Фиг. 2. Изменение коефициента на неравномерност на дебита от броя зъби 
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Фиг.3. Изменение коефициента на неравномерност  

на дебита от ъгъла на зацепване 
Фиг.3. Изменение коефициента на неравномерност  
на дебита от коефициента на височината на зъба 

 
 

ИЗВОДИ   
Получена е зависимост (10) за пресмятане на коефициента на неравномерност на 

дебита за помпи с несиметрично зъбно зацепване. Тя отчита влиянието на основните 
геометрични величини върху кинематичната неравномерност на дебита при тези помпи. 

Проведеното изследване показва, че зъбните помпи с несиметрично еволвентно 
зацепване се характеризират с по-малка неравномерност на дебита спрямо тази за помпи с 
нормални (симетрични) зъби. Това се дължи на по-високите стойности на минималния 
моментен дебит, а от там и на по-големия среден теоретичен дебит при еднакви основни 
геометрични размери на двата вида машини. 
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Влагопренос в структурата на нетъкани текстилни материали 
 

Диана Германова-Кръстева  
 

Изследвани са свойства, характеризиращи омокрянето и трансфера на влагата в 5 
нетъкани текстилни материала. Определени са основните структурни характеристики 
и въздухопропускливостта. Извършен е анализ за наличието или отсъствието на 
статистическа връзка между изследваните свойства. Анализирано е и влиянието на 
вида на влакната върху влагопреноса. 

 
Ключови думи: омокряне, пренос на влага, нетъкан текстил 
 

Moisture Transfer in Nonwoven Structures 
 

Diana Germanova-Krasteva  
 

The Moisture Management Properties of 5 nonwoven materials are investigated. Determined are also 
their main structural characteristics and air permeability. An analysis of the presence or absence of a 
statistical relationship between the studied properties is carried out, as well as the influence of the fiber type 
on the moisture transfer. 

 
Въведение 
Характеристиките за омокряне и влагопренос са основни при оценка на влагокомфорта, 

който дадено текстилно изделие може да осигури. В случаите на нетъкани текстилни 
материали (НТМ), в зависимост от предназначението им, те могат да се явят и като 
функционални характеристики, което прави изследването им особено важно. 

Извършеното проучване по проблема обаче показа, че броят на публикациите по темата 
„Влагопренос в структурата на нетъкани текстилни материали“ не е толкова голям. 

Една от фундаменталните публикации е тази на Das и колектив от 2007 г., в която е 
направено обобщение на познанията по влаготранспорт в текстилна пореста среда, както и 
на подходящите методи и техники за изследване [1-2]. Представени са също така основните 
математически модели, които могат да бъдат използвани за теоретично изследване на 
процеса и на отделни негови страни. По-късно, през 2012 г., същият колектив доразвива 
теорията за влагопреноса, като се задълбочава в преноса на пара [3]. 

През 1994 г. Woo и колектив разработват геометричен модел, който използват за 
изследване на разпространението на влага в нетъкани текстилни материали. Резултатите 
показват, че най-важните структурни параметри, оказващи влияние на процеса са 
относителният дял на влакната в обема на изделието и формата на влакната. С нарастване 
на дела на влакната, респ. с увеличаване на порьозността, се намалява разпространението 
на влага. Използването на влакна с по-плоско сечение подобрява дифузията. Влиянието на 
структурни параметри като линейна плътност на влакната и дебелина на изделието при 
нехигроскопични материали е незначително. 

През 2013 г. ирански учени представят интелигентен модел, базиран на невронни 
мрежи, с помощта на който се изследва преносът на топлина и влага през НТМ с малка 
дебелина [4]. Изследвани са проби, съдържащи различни и в различно съотношение 
хидрофилни и хидрофобни влакна. Чрез дисперсионен анализ е доказано, че преносът на 
топлина и влага се влияе от вида на влакната и дебелината на изделието и не зависи от 
площната му маса. По отношение на материалите, наличието на вискоза подобрява 
трансфериращата способност. 
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Върху влагопреноса влияние оказва и модифицирането на материалите. През 2011 г. 
Незнакомова докладва за благоприятното въздействие на обработката с епоксиимин на 
върху капилярната активност и сорбционния капацитет на иглонабити НТМ от 100% 
полиестерни влакна [5]. 

Цел на изследването 
Целта е да се изследва скоростта на омокряне и влагопренос в нетъкани структури, като 

се установят и анализират факторите, които ги определят. 

Експеримент 
Обект на изследване са 5 вида НТМ: 

 Материал 1 - ватка от силиконизирани полиестерни влакна с площна маса 70 g/m2;  
 Материал 2 - НТМ от полиакрилнитрилни влакна, получен по технологията Malifleece, 

160 g/m2; 
 Материал 3 - иглонабит НТМ от полиамидни влакна (ПА6), 600 g/m2; 
 Mатериал 4 - иглонабит НТМ от полиестерни влакна, 340 g/m2; 
 Mатериал 5 - иглонабит НТМ от полипропиленови влакна, 370 g/m2. 

Определени са следните характеристики на изделията: 
 дебелина при натиск 0,1 kPа (ах);  
 дебелина при натиск 1 kPа (а10х); 
 порестост (vx); 
 въздухопропускливост (BΔP); 
 време за омокряне на горната (WTT) и долната (WTB) повърхност; 
 скорост на водопоглъщане на горната (TAR) и долната (BAR) повърхност; 
 максимален радиус на омокряне на горната (MWRtop) и долната (MWRbottom) 

повърхност; 
 скорост на омокряне на горната (TSS) и долната (BSS) повърхност; 
 сумарен индекс на еднопосочен транспорт (R) от горната към долната повърхност; 
 общ капацитет на влаготранспорт (OMMC). 

За определяне на дебелините е използван дигитален дебеломер на фирма Hans 
Schmidt, Германия. Съгласно БДС EN ISO 5084:2002 са извършени по 10 измервания при 
степен на притискане 0,1 и 1 kPа. 

Въздухопропускливостта е измерена с помощта на уреда FF-12 на фирма Metrimpex, 
Унгария. Приложени са изискванията, заложени в БДС EN ISO 9237:1999. Използвана е 
вакуумна глава с площ 10 cm2. 

Скоростите на омокряне и на влагопренос са определени на уред Moisture Management 
Tester M290 на фирма SDL Atlas, Великобритания. Приложена е методиката, описана в 
AATCC Test Method 195 Liquid Moisture Management Properties of Textile Fabrics. Извършени 
са по 10 измервания – по 5 от едната и 5 от другата страна. Тъй като изследваните 
структури са изотропни по отношение на двете повърхности, което бе потвърдено и от 
получените резултати, данните за двете групи измервания са обединени. 

Резултати 
Пресметнати са средните дебелини от измерените стойности и е изчислена порестостта 

на материалите като: 

F

Rx
xv




 1 ,                    (1) 

където: ρF е масовата плътност на материала в g/cm3; 
ρRx – обемната плътност на площното изделие в g/cm3. 

Обемната плътност на площното изделие се дефинира като отношение на масата на 
пробата към обема й. Тъй като обемът на пробата се определя по-трудно, за изчисляването 
й са използвани площната маса и дебелината: 
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x

A

R
Rx a

m
V
m

1000
 ,            (2) 

където: m e масата на пробата в g; 
VR – обемът на пробата в cm3; 
mA – площната маса на пробата в g/m2; 
ax – дебелината на пробата в mm. 

Въздухопропускливостта BΔP е показател, който характеризира способността на 
материала за пропуска флуиди и се влияе от порестостта и разположението на влакната в 
НТМ. За всяка проба са извършени по 10 измервания на въздушния дебит и е изчислена 
въздухопропускливостта: 

S
QB P .360

 , 

където: Q e въздушният дебит, преминал през пробата, при реализиране на пад на 
налягането Δр = 200 Pa в dm3/h; 

S – площта на измерване (на вакуумната глава) в cm2. 
В Табл. 1 са обобщени резултатите за структурните характеристики на материалите и за 

въздухопропускливостта им. 
Таблица 1 

Дебелина, плътност и порестост 

Характеристика Материал 1 Материал 2 Материал 3 Материал 4 Материал 5 
ах, mm 8,58 3,47 11,61 5,88 7,43 
а10х, mm 2,52 2,33 8,33 2,73 4,64 
ρRx, g/cm3 0,008 0,046 0,050 0,058 0,049 
ρF, g/cm3 0,95 1,16 1,14 0,95 0,90 
vx, - 0,991 0,960 0956 0,938 0,945 
BΔP, m/s 3,500 0,555 0,443 0,588 0,392 

Резултатите от измерените от уреда ММТ характеристики са обобщени в Табл. 2. 

Таблица 2 
Moisture Management Properties 

Характеристика Материал 1 Материал 2 Материал 3 Материал 4 Материал 5 
WTT, s 16,3 7,4 93,6 100 23,8 
WTB,s 69,6 5,7 65,7 38,7 10,6 
TAR,%/s 185,28 17,69 3,98 0 21,65 
BAR,%/s 1,65 13,71 11,26 34,42 23,25 
MWRtop,mm 5 18 0 0 11 
MWRbottom,mm 5 19 7 6,5 15 
TSS,mm/s 0,21 2,93 0,38 0,33 1,19 
BSS,mm/s 0,37 2,75 0 0,02 0,53 
R,% 823,36 1078,81 287,56 395,96 633,76 
OMMC, -  0,425 0,529 0,308 0,326 0,545 

На Фиг. 1-6 са онагледени резултатите за характеристиките, измерени от ММТ. 
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Фиг. 1 Време за омокряне на горна и долна повърхност 

 
Фиг. 2 Скорост на абсорбция на горна и долна повърхност 

 
Фиг. 3 Радиус на омокряне на горна и долна повърхност 
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Фиг. 4 Скорост на омокряне на горна и долна повърхност 

 
Фиг. 5 Индекс на еднопосочен транспорт 

 
Фиг. 6 Общ капацитет на влаготранспорт 
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Направена е проверка за влиянието на структурни параметри на НТМ като дебелина в 
свободно и в уплътнено състояние и порестост върху характеристиките за омокряне и 
трансфер на влага. Потърсена е и връзка между въздухопропускливостта и влагопреноса. 

Оценката е извършена на база на стойностите на линейните корелационни 
коефициенти, даващи силата на статистическата връзка между т.нар. Moisture Management 
Properties и останалите характеристики. 

В Табл. 3 са обобщени данните за изчислените стойности на линейните корелационни 
коефициенти. 

Таблица 3 
Стойности на линейните корелационни коефициенти 

Линеен корелационен 
коефициент 

Дебелина Порестост Въздухопро-
пускливост 

ax, mm a10x, mm ρ, - BΔp, m/s 
Време за омокряне на 
горната повърхност, s 0,43 0,5 -0,53 -0,39 

Време за омокряне на 
долната повърхност, s 0,77 0,36 0,52 0,59 

Скорост на абсорбция на 
горната повърхност, %/s 0,18 -0,37 0,92 0,99 

Скорост на абсорбция на 
долната повърхност, %/s -0,37 -0,12 -0,91 -0,66 

Радиус на омокряне на 
горната повърхност, mm -0,69 -0,44 0,09 -0,13 

Радиус на омокряне на 
долната повърхност, mm -0,65 -0,21 -0,28 -0,50 

Скорост на омокряне на 
горната повърхност, mm/s -0,73 -0,32 -0,11 -0,38 

Скорост на омокряне на 
долната повърхност, mm/s -0,74 -0,45 0,11 -0,16 

Индекс на еднопосочен 
транспорт, % -0,67 -0,69 0,48 0,33 

Общ капацитет на 
влаготранспорт, - -0,56 -0,43 0,09 -0,02 

Анализ на резултатите 
Анализът на получените резултати позволява да се направят следните изводи: 

1. Способността за омокряне и влагопренос се определя както от природата на полимера, 
така и от структурата на изделието. Иглонабитите материали (Материали 3, 4 и 5) имат 
по-висока плътност, респ. по-ниска порестост, което води до по-ниска 
въздухопропускливост и по-нисък индекс на еднопосочен транспорт (пренос на течности 
от горната към долната повърхност). В същото време изделия с приблизително еднаква 
плътност се омокрят и транспортират влага в различна степен. Полипропиленовият 
материал (Материал 5) се омокря и трансферира влага значително по-бързо от 
полиамидния (Материал 4) и полиестерния (Материал 3) материали. 

2. Изделието от полиакрилнитрилни влакна (Материал 2), произведено по технологията 
Малифлийс, има плътност, близка до тази на иглонобитите изделия, но по-добрата 
хидрофилност и капилярактивност на ПАН влакната определя много по-добрите 
показатели по отношение на време за омокряне, радиус на омокряне и индекс на 
еднопосочен транспорт, който достига стойности над 1000%.  
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3. Материал 1 е ватка от силиконизирани полиестерни влакна, която е изключително 
обемна. Нейната порьозност е над 99%, а плътността на материала - 8 mg/cm3. 
Въздухопропускливостта е 3,5 m/s. Слабата й хидрофилност, съчетана с висока 
порестост, водят до влагопренос, основан на гравитационните сили. Течността се поема 
от материала и се разпределя равномерно в порестата му структура. Тази теза се 
потвърждава от малките и еднакви радиуси на омокряне на горната и долната 
повърхност, ниската скорост на омокряне на двете повърхности и високия индекс на 
еднопосочен транспорт. 

4. Статистическият анализ е извършен чрез изчисляване на линейните корелационни 
коефициенти, даващи връзката между структурните и сорбционните характеристики. 
Скоростта на омокряне на горната повърхност се определя главно от природата на 
полимера и по-малко от структурните характеристики. Коефициентите на линейна 
корелация са в границите 0,43-0,53. 

5. Върху времето за омокряне на долната повърхност влияние оказва дебелината на 
тъканта (R = 0,77). Логично, с увеличаване на дебелината нараства и времето, 
необходимо за омокрянето й. 

6. По отношение на скоростта на абсорбция на горната и долната повърхност влияние 
оказва порьозността и въздухопропускливостта. Колкото материалът е по-порест и има 
по-добра способност да пропуска въздух, толкова по-бързо абсорбира горната 
повърхност, което води до ниска скорост на абсорбция на долната повърхност. 
Впечатление правят изключително високите степени на корелация, които по отношение 
на скоростта на абсорбция на горната повърхност достигат R = 0,92-0,99. 

7. Наред с граничното напрежение, дебелината е характеристиката, която определя в 
значителна степен радиусите на омокряне. Колкото един материал е по-дебел, толкова 
радиусът на омокряне е по-малък, тъй като значителна част от течността се задържа в 
структурата му. 

8. Тъй като максималният радиус на омокряне е свързан със скоростта на омокряне, то и 
скоростите се влияят по аналогичен начин от дебелината на изделието. 
Статистическата връзка е дори по-силно изразена, достигайки до стойности на R = 0,73-
0,74. 

9. Основната структурна характеристика, влияеща на индекса на еднопосочен транспорт и 
на общия капацитет на влаготранспорт, е дебелината. Колкото по-тънко е едно изделие, 
толкова по-лесно и бързо транспортира влагата. 

Заключение 
Способността за омокряне и трансфер на течности на нетъканите текстилни изделия се 

определя от вида на използваните влакна и структурните им характеристики. Чрез 
подходящ подбор на тези характеристики могат да се получат желаните Мoisture 
Management Properties, в зависимост от приложението на изделието. 
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Влагопренос в гладки еднолицеви плетени структури

Диана Германова-Кръстева

С помощта на Moisture Management Tester ММТ290 са измерени характеристиките за 
оценка на омокрянето и трансфера на влага в 10 плетени изделия, изработени в гладка 
еднолицева плетка. Изследвано е влиянието на  структурните параметри на плата,
въздухопропускливостта му и състава на нишките върху способността за омокряне и 
влагопренос. Извършен е анализ за наличието на статистическа връзка между 
изследваните свойства.

Ключови думи: омокряне, пренос на влага, плетени структури

Moisture Management Properties of Knitted in Single Jersey Structures

Diana Germanova-Krasteva

By means of Moisture Management Tester ММТ290 the Moisture Management Properties of 10 knitted
fabrics, produced in single jersey, are measured. The influence of the fabrics’ main structural characteristics 
and air permeability as well as the threads’ materials on the wettability and moisture transfer ability is 
studied. An analysis of the presence of statistical relationships between the studied properties is carried out.

Въведение
Способността на текстилните структури да пренасят пари и течности е особено важна за 

създаването на подходящ микроклимат в пространството между човешкото тяло и 
облеклото. Поради тази причина броят на изследванията в тази област, особено в 
последните години, е значителен. Обект на теоретично и експериментално изследване са 
различни текстилни структури, етапи и аспекти от протичането на процесите на топло- и 
масообмен [4, 9, 11-12].

Въпросът с преноса на влага, и по-специално на пот, е изключително важен за 
плетените структури, тъй като те намират широко приложение за производство на бельо, 
вкл. спално, чорапи, изделия за спорт и свободното време. Тези изделия влизат в пряк 
контакт с човешката кожа и правилният подбор на техните свойства е гаранция за 
осигуряването на добър термо- и влагокомфорт. Способността на облеклото да абсорбира и 
да пренася влага се влияе от редица фактори като: вид на използваните влакна, структурни 
параметри на преждата и площното изделие, заключителни обработки, както и от 
конструкцията на облеклото [1].

В последните години за изследване на влагопреноса в текстилни структури все по-
широко се използва уредът на фирма SDL Atlas (Великобритания) Moisture Management 
Tester ММТ290, тъй като той измерва скоростта на омокряне и на 3D влагопренос [1-3, 5-6, 
10, 13, 15-16]. С негова помощ се извършени експериментите, проведени от E. Öner и 
колектив [7-8]. Те изследват влиянието на вида на материала, плетката и гъстините върху 
характеристиките за омокряне и влагопренос. Установяват, че не видът на плетката оказва 
влияние върху влагопреноса, а нейната гъстина, като с увеличаването й способността на 
структурата да осъществява трансфер намалява.

Въпреки наложената в обществото тенденция за отдаване на предпочитание на 
памучните материали пред полиестерните, резултатите показват по-добри стойности на 
общия индекс на влаготранспорт за синтетичните. Причината е, че те са хидрофобни, не 
поемат, а трансферират влагата. За разлика от тях, памучните и вискозните влакна 
абсорбират влагата, което от своя страна, възпрепятства преноса й.
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Този факт се потвърждава и от автора в друго негово изследване, свързано с начина на 
разполагане на хидрофилните и хидрофобните нишки при изработването на 
трансфериращи влагата чорапи, т.нар. Moisture Management Socks [14].

Цел на изследването
Целта е да се изследва скоростта на омокряне и влагопренос в плетени структури, като 

се установи влиянието на материални, масови, структурни и физични характеристики върху 
тях.

Експеримент
В изследването са включени 10 изделия, изработени в гладка еднолицева плетка, 

обозначени като Материали, с номерация от 1 до 10. Материали от 1 до 5 са чорапни 
изделия, а Материали от 6 до 10 – кръглоплетени платове за бельо и тениски.

Плетените изделия са изработени от следните материали (Табл. 1).
Таблица 1

Състав и линейна плътност на използваните нишки
        Характерис-
                     тика
Мат. №

Основна нишка Платираща нишка

Състав Лин. плътност, tex Състав Лин. плътност, tex

Материал 1 100% П 50 Lycra 78,1
Материал 2 100% П 50 Lycra 78,1
Материал 3 Lycra 78,1 100% П 50
Материал 4 100% П 50 ПА-К текст. 14,3
Материал 5 ПА-К текст. 14,3 100% П 50
Материал 6 100% П 20 Lycra 2,2
Материал 7 100% ВИ 33 Lycra 3,3 х 3
Материал 8 70/30 ВИ/ПАН 28 Lycra 2,2 х 2
Материал 9 ПЕ-К текст. 16,7 - -
Материал 10 ПЕ-К текст. 33,4 - -

Определени са следните масови, геометрични и структурни характеристики:
• площна маса (mA);
• дебелина при натиск 0,1 kPа (ах);
• дебелина при натиск 1 kPа (а10х);
• абсолютна компресия (ZAх);
• относителна компресия (ZRх);
• порестост (vx);
• еквивалентна дебелина на въздушния слой (аLx);
• гъстина по бримков ред (Pбр.р.);
• гъстина по бримков стълб (Pбр.ст.);
• обща гъстина (Pо).

Площната маса mA [g/m2] е измерена съгласно БДС EN 12127:2000, а дебелините ах [mm]
и а10х [mm] – с дигитален дебеломер на фирма Hans Schmidt, Германия, съгласно БДС EN 
ISO 5084:2002. Характеристиките за степен на компресия ZAх [mm] и ZRх [%], порестостта vx
[%] и еквивалентната дебелина на въздушния слой аLx [mm] са изчислени като:

xxx aaZA 10−= , (1)

100.
x
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където: ρRx e обемната плътност на материала [g/cm3];
ρF – масовата плътност на материала [g/cm3].

Обемната плътност ρRx е определена като отношение на площната маса mA и 
дебелината ах:

x

A
Rx a

m
=ρ ,              (4)

а еквивалентната дебелина на въздушния слой аLx като:
xxLx ava .= .              (5)

Гъстините по бримков ред Pбр.р. [бр.бр.р./5 cm] и по бримков стълб Pбр.ст. [бр.бр.р./5 cm]
са измерени съгласно БДС EN 1049-2:2002. От произведението им е определена и общата 
гъстина Pо [бр.бр./25 cm2].

От физичните свойства е изследвана въздухопропускливостта BΔP [m/s], тъй като тя 
характеризира способността на материала за пропуска флуиди и има голяма вероятност да 
корелира с показателите за влагопренос. Въздухопропускливостта е измерена с уреда FF-12
на фирма Metrimpex, Унгария, като са спазени изискванията, заложени в БДС EN ISO
9237:1999. Вакуумната глава е с площ 10 cm2, а реализираната разлика в налягането – 20 
Ра.

Способността за омокряне и трансфер на влага е оценена чрез показателите:
• време за омокряне на горната (WTT) и долната (WTB) повърхност в [s];
• скорост на водопоглъщане на горната (TAR) и долната (BAR) повърхност в [%/s];
• максимален радиус на омокряне на горната (MWRtop) и долната (MWRbottom)

повърхност в [mm];
• скорост на омокряне на горната (TSS) и долната (BSS) повърхност в [mm/s];
• сумарен индекс на еднопосочен транспорт (R) от горната към долната повърхност в [%];
• общ капацитет на влаготранспорт (OMMC) в [-].

Те са определени на уред Moisture Management Tester M290 на фирма SDL Atlas,
Великобритания. Приложена е методиката, описана в AATCC Test Method 195 Liquid Moisture 
Management Properties of Textile Fabrics. Извършени са по 10 измервания – по 5 от едната и 
5 от другата страна. 

Резултати
Резултатите от измерванията за масовите, геометричните и структурните

характеристики са обобщени в Табл. 2.
Таблица 2

Масови, геометрични и структурни характеристики на плетените структури
                    Материал
Характеристика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Площна маса, g/m2 352 202 184 132 125 200 196 197 61 137
Дебелина при 0,1 kPa, mm 3,802 1,694 1,428 1,054 1,072 1,295 1,358 1,416 0,574 0,651
Дебелина при 1 kPa, mm 3,549 1,466 1,276 0,924 0,912 1,043 1,096 1,194 0,522 0,626
Абсолютна компресия, mm 0,253 0,228 0,152 0,130 0,160 0,252 0,262 0,222 0,052 0,025
Относителна компресия, % 6,65 13,46 10,64 12,33 14,93 19,46 19,29 15,68 9,06 3,84
Порестост, % 93,95 92,22 91,58 91,83 92,37 89,91 90,40 90,07 92,27 84,71
Еквивалентна дебелина на 
въздушния слой, mm 3,572 1,562 1,308 0,968 0,990 1,164 1,228 1,275 0,530 0,551

Гъстина, бр. бр. ст./5 cm 45 50 45 46,5 47,5 101 104 95 65,5 78
Гъстина, бр. бр. p./5 cm 80 80 81 60 58 192 182 176 55,5 115
Обща гъстина, бр. бр./25 cm2 3600 4000 3645 2790 2755 19440 18974 16720 3635 8970
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Данните за коефициентите на въздухопропускливост в двете посоки - от лицевата към 
опаковата и от опаковата към лицевата страна, са представени в Табл. 3.

Таблица 3
Въздухопропускливост на плетените структури

                    Материал
Характеристика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Въздухопропускливост
лице-опако, m/s 0,051 0,046 0,052 0,108 0,102 0,015 0,019 0,027 0,126 0,083

Въздухопропускливост
опако-лице, m/s 0,046 0,044 0,053 0,111 0,096 0,015 0,020 0,026 0,124 0,083

Резултатите от измерените от уреда ММТ характеристики са обобщени в Табл. 4.

Таблица 4
Moisture Management Properties на плетените структури

                    Материал
Характеристика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

лице-опако
Време за омокряне на 
горната повърхност, s 8,12 10,37 13,99 24,66 10,22 8,77 12,98 5,57 2,70 5,33

Време за омокряне на 
долната повърхност, s 8,59 15,68 14,38 1,84 21,62 3,56 3,38 5,31 2,46 4,86

Скорост на водопоглъщане 
на горната повърхност, %/s 17,43 56,72 94,00 15,46 106,21 173,55 154,53 35,45 53,03 54,70

Скорост на водопоглъщане 
на долната повърхност, %/s 32,21 147,01 68,88 61,80 208,37 23,02 31,55 54,92 73,04 73,80

Скорост на омокряне на 
горната повърхност, mm/s 1,00 0,51 0,51 0,29 0,57 0,56 0,45 1,94 7,93 3,34

Скорост на омокряне на 
долната повърхност, mm/s 0,93 0,98 1,36 2,53 0,26 1,39 1,43 1,79 7,64 3,38

Сумарен индекс на 
еднопосочен транспорт, % 101,06 908,74 718,65 1087,1 470,64 335,19 266,63 244,88 267,71 216,79

Общ капацитет на 
влаготранспорт, - 0,23 0,73 0,56 0,77 0,72 0,47 0,45 0,52 0,78 0,67

опако-лице
Време за омокряне на 
горната повърхност, s 9,41 11,51 4,64 9,16 39,33 11,72 17,63 6,77 2,61 5,29

Време за омокряне на 
долната повърхност, s 6,95 37,41 41,19 23,30 2,32 2,34 6,09 5,04 2,32 4,93

Скорост на водопоглъщане 
на горната повърхност, %/s 16,50 76,25 64,17 134,63 23,94 99,04 125,59 37,95 51,08 53,76

Скорост на водопоглъщане 
на долната повърхност, %/s 27,94 106,23 7,84 158,14 50,70 45,96 45,84 54,11 68,73 67,15

Скорост на омокряне на 
горната повърхност, mm/s 0,83 0,51 2,54 0,64 0,18 0,42 0,28 1,73 7,20 3,28

Скорост на омокряне на 
долната повърхност, mm/s 1,12 0,32 1,93 0,26 2,04 1,97 1,07 1,74 7,22 3,24

Сумарен индекс на 
еднопосочен транспорт, % 218,43 417,57 1352,2 528,25 955,86 335,77 189,51 248,08 272,50 184,65

Общ капацитет на 
влаготранспорт, - 0,36 0,45 0,59 0,68 0,70 0,61 0,39 0,52 0,77 0,61

На Фиг. 1-8 са съпоставени резултатите за характеристиките, измерени с ММТ, в двете 
посоки.
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Фиг. 1 Време за омокряне на горна 

повърхност

Фиг. 3 Скорост на водопоглъщане
на горната повърхност

Фиг. 5 Скорост на омокряне
на горната повърхност

Фиг. 7 Сумарен индекс на еднопосочен 
транспорт

Фиг. 2 Време за омокряне на долна 
повърхност

Фиг. 4 Скорост на водопоглъщане
на долната повърхност

Фиг. 6 Скорост на омокряне
на долната повърхност

Фиг. 8 Общ капацитет на влаготранспорт
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Резултатите за въздухопропускливост (Табл. 3) показват, че геометрията на структурата 
не оказва влияние върху дебита на въздушния поток, независимо от посоката на 
движението му – от лицевата към опаковата страна или обратно, която при гладка 
еднолицева плетка формира различна конфигурацията на порите. 

Това твърдение се потвърждава от данните за преноса на физиологичен разтвор. 
Влияние оказва не структурата, а видът и най-вече хидрофилността на основната и 
подложната нишка. Поради тази причина най-големи разлики в сорбционните 
характеристики се наблюдават за Материали 1 до 5, които са в структурен покрит модул, по-
малки – за Материали 6 до 8, които са изработени от комбинирана нишка - памук и
еластомер, и на практика няма разлики в резултатите на Материали 9 и 10, които са от един 
вид материал (Фиг. 1 до Фиг. 6).

Най-добра способност за водопоглъщане показват целулозните материали, а за 
влагопренос – синетичните и особено полиестерните (Фиг. 3 и 4).

Потвърждава се тезата, че по-добра способност за отвеждане на влагата имат 
комбинираните структури, при които омокрянето се извършва от хидрофилната страна, 
последвано от пренос през хидрофобната среда (Фиг. 7).

Като цяло плетените структури показват добър общ капацитет на влаготранспорт (Фиг. 
8). От чорапните материали най-добри характеристики показва комбинацията памучна 
прежда с ПА-К, следвана от памучна прежда с Lycra, при която памучната компонента е 
платираща (от страната на човешкото тяло). 

По отношение на платовете за бельо и тениски, най-висок общ индекс на 
влаготранспорт показват ПЕ материали (Фиг. 8).

Установяване на статистически зависимости
Извършена е проверка за влиянието на структурни параметри на плетените изделия 

като дебелина в свободно и в уплътнено състояние и порестост върху характеристиките за 
омокряне и трансфер на влага. Потърсена е и връзка между въздухопропускливостта и 
влагопреноса.

Изчислени са стойностите на линейните корелационни коефициенти (R), даващи силата 
на статистическата връзка между т.нар. Moisture Management Properties и останалите 
характеристики. Те са определени и за двете посоки лице-опако и опако-лице.

В Табл. 5 са обобщени данните за изчислените стойности на линейните корелационни 
коефициенти.

Таблица 5
Стойности на линейните корелационни коефициенти 

R WTT, s WTB, s TAR,
%/s

BAR,
%/s

TSS,
mm/s

BSS,
mm/s R, % OMMC, -

лице-опако

mA, g/m2 0,00 0,09 -0,08 -0,36 -0,53 -0,62 -0,25 -0,88

ax, mm 0,00 0,16 -0,26 -0,24 -0,38 -0,48 -0,22 -0,79

a10x, mm -0,02 0,16 -0,31 -0,23 -0,34 -0,44 -0,22 -0,76

ZAx, mm 0,14 0,13 0,35 -0,21 -0,66 -0,70 -0,06 -0,67

ZRx, % 0,23 0,00 0,68 -0,02 -0,44 -0,39 0,12 -0,10

vx, % 0,24 0,34 -0,17 0,18 -0,14 -0,15 0,26 -0,14

aLx, mm 0,00 0,17 -0,26 -0,23 -0,37 -0,47 -0,21 -0,78

Pо, бр. бр./25 cm2 -0,21 -0,47 0,60 -0,53 -0,16 -0,16 -0,45 -0,43

BΔP, m/s 0,62 0,38 -0,46 0,58 -0,36 0,00 0,57 0,62
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R WTT, s WTB, s TAR,
%/s

BAR,
%/s

TSS,
mm/s

BSS,
mm/s R, % OMMC, -

опако-лице

mA, g/m2 -0,06 0,08 -0,21 -0,37 -0,54 -0,58 -0,17 -0,86

ax, mm -0,02 0,08 -0,34 -0,31 -0,40 -0,45 -0,12 -0,74

a10x, mm -0,05 0,08 -0,37 -0,31 -0,35 -0,41 -0,12 -0,71

ZAx, mm 0,25 0,05 0,14 -0,24 -0,73 -0,65 -0,10 -0,72

ZRx, % 0,42 -0,09 0,48 -0,01 -0,52 -0,35 0,03 -0,12

vx, % 0,23 0,24 -0,13 0,00 -0,15 -0,14 0,28 -0,11

aLx, mm -0,02 0,08 -0,34 -0,31 -0,39 -0,44 -0,11 -0,73

Pо, бр. бр./25 cm2 -0,05 -0,44 0,34 -0,26 -0,25 -0,12 -0,46 -0,32

BΔP, m/s 0,42 0,18 -0,06 0,50 -0,15 -0,24 0,47 0,62

Данните за линейните корелационни коефициенти потвърждават, че посоката на 
омокряне не оказва влияние върху влаготранспорта, тъй като стойностите им са 
приблизително еднакви за двете посоки. За практиката значително по-голям интерес 
представлява преносът от опаковата към лицевата страна, респ. от тялото към околната 
среда, поради което коментарите ще бъдат направени върху втората част на Табл. 5.

Най-голямо влияние върху общия капацитет на влаготранспорт оказва площната маса и 
свързаната с нея характеристика „дебелина”. Колкото по-дебело и респ. с по-голяма площна 
маса е едно изделие, толкова неговата способност да пренася влагата е по-малка.

Неблагоприятно влияние оказва и наличието на големи въздушни пространства в 
плетената структура. По-голямата степен на абсолютна компресия и височина на въздушния 
слой водят до задържане на влагата в структурата и затрудняват преноса й.

Положителна, макар и не много силна, е връзката с въздухопропускливостта (R = 0,62). 
Причината е различният механизъм на трансфер на двата вида флуиди. При изследване на 
въздухопропускливостта се създава разлика в налягането от двете страни на плата и 
голямата порестост способства за преминаването на по-голям дебит въздух. Влагопреносът 
се осъществява благодарение на капилярната активност и твърде голямата порестост вече 
се явява негативен фактор.

Отделни сорбционни характеристики също се влияят от структурните характеристики, 
например скоростите на омокряне на горната и долната повърхност намаляват с 
увеличаване на абсолютната степен на компресия. Причината отново е същата – водата 
прониква в структурата, като не й позволява да се разпространява по повърхността.

На Фиг. 10 до Фиг. 15 са представени основните зависимости между структурните 
характеристики и общия капацитет на влаготранспорт.

Фиг. 10 Корелационна зависимост между 
площна маса и ОММС

Фиг. 11 Корелационна зависимост между 
дебелина при 0,1 kPa и ОММС
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Фиг. 12 Корелационна зависимост между 
дебелина при 1 kPa и ОММС

Фиг. 14 Корелационна зависимост между 
еквивалентен въздушен слой и ОММС

Фиг. 13 Корелационна зависимост между
абсолютна компресия и ОММС

Фиг. 15 Корелационна зависимост между 
въздухопропускливост и ОММС

За Материали 6 - 8, които имат най-широко приложение, са изследвани коефициентите 
на устойчивост на топло- и паропреминаване Rct и Ret. Те са определени при постоянен 
режим по метода на горещата плоча, съгласно БДС EN 31092:1999/A1:2013 (ISO 
11092:1993). Използван е уредът Sweating Guarded Hotplate на фирма SDL Atlas, 
Великобритания. Резултатите са обобщени в Табл. 6.

Таблица 6
Коефициенти на устойчивост на

топлопрeминаване Rct и паропреминаване Ret

Характеристика П ВИ ВИ/ПАН
Rct, m2.K/W 17,0 х 10-3 14,4 х 10-3 17,0 х 10-3

Rеt, m2.Pa/W 3,911 3,513 3,382

Те ясно показват, че изпитваните плетени изделия имат ниско съпротивление на 
топлопреминаване и осигуряват лесен пренос на топлина от тялото към околната среда. За 
сравнение, памучно плетено бельо с площна маса 180 g/m2 има коефициент на устойчивост 
на топлопреминаване 78 х 10-3 m2.K/W.

По отношение на паропреминаването показателите също са отлични, тъй като изделия с 
Ret ≤ 6 m2.Pa/W се класифицират като такива с много добра паропроницаемост.

Определен е също така индексът на паропроницаемост, известен още и като индекс на 
Woodcock, оценяващ влагопреминаването през материала, независимо от дебелината му:

et

ct
m R

Ri .60= .               (6)

Стойността на индекса за памучния материал е 0,26, за вискозния – 0,25, а за сместа 
ВИ/ПАН – 0,30. Стойностите са много близки и класифицират материалите като такива с 
добра паропроницаемост. Най-безпрепятствено е преминаването на парата през 
материала, който съдържа ПАН влакна, тъй като, за разлика от целулозните материали, 
каквито са памучните и вискозните, той пропуска, а не задържа влагата.
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Заключение
Способността за влагопренос в гладките еднолицеви структури не се влияе от посоката 

на омокряне. Най-силно влияние оказва видът на материала, като най-добра способност 
показват полиестерните материали. Поради тази причина все повече фирми предлагат 
трансфериращи влагата влакна на базата на полиестер, като например CoolMax® на 
Invista™, Capilene® на Patagonia Inc. и PowerDry® на Polartec®. Такива се разработват и на 
базата на полиамид, полипропилен и акрил. 

Памучните влакна, в класическата си форма, не провеждат, а абсорбират вода. За да се 
използват ценните свойства на естествените памучни влакна, те се обработват като им се 
придават водоотблъскващи свойства. Например при продукта TransDRY® на Cotton 
Incorporated се смесват хидрофилни с хидрофобни влакна. По този начин се осигурява както 
поемане на водата и трансферирането й, така и два пъти по-голяма скорост на сушене. 
Възможно решение е и Wicking Windows™ на същата фирма, при което от вътрешната 
страна на памучното изделие се нанася водоотблъскващ филм и само на отделни места се 
оставят „прозорчета”, през които се отвежда влагата.

От структурните характеристики най-важни са площната маса, респ. дебелината, и 
порестостта. Логично, с нарастване на дебелината и площната маса влагопреносът ще бъде 
затруднен, тъй като течността ще трябва да измине по-дълъг път.

Интерес представлява влиянието на порестостта. От една страна, порите са 
необходими за движението на водата под действие на капилярните сили. Те обаче не 
трябва да бъдат твърде големи, тъй като водата ще се абсорбира, а няма да се движи по 
създадените въздушни пространства. Оптималният вариант е тесни капиляри, които се 
получават при използването на микро- и нановлакна. Очакванията са новите „интелигентни” 
материали да реагират на околната среда като променят дебелината и размера на порите 
си, осигурявайки желания влаготранспорт.

На пазара все повече се налагат и известните като Moisture Management или Push-Рull 
Fabrics - би- или многокомпонентни продукти, при които чрез подходящо редуване на 
абсорбиращи и неабсорбиращи материали се осигурява бързо отвеждане на влагата от 
тялото.
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Влагопренос в памучни тъкани за блузи и ризи  
 

Диана Германова-Кръстева  
 

С помощта на Moisture Management Tester ММТ290 са измерени характеристиките за 
оценка на омокрянето и трансфера на влага в памучни тъкани с площна маса от 70 до 
150 g/m2. Изследвано е влиянието на структурните параметри на тъканите и 
въздухопропускливостта върху способността за омокряне и влагопренос. Извършен е 
анализ за наличието на статистическа връзка между изследваните свойства. 

 
Ключови думи: омокряне, пренос на влага, памучни тъкани 
 

Moisture Management Properties of Cotton Fabrics for Blouses and Shirts  
 

Diana Germanova-Krasteva  
 

By means of Moisture Management Tester ММТ290 the wetting and wicking rates of fine cotton fabrics 
with mass per square unit between 70 and 150 g/m2 are measured. The influence of some main structural 
characteristics and the air permeability of the fabrics on the wettability and moisture transfer ability is studied. 
An analysis of the presence of statistical relationships between the studied properties is carried out. 

 
Въведение 
Памучните материали традиционно са едни от най-предпочитаните благодарение на 

отличните си хигиенни свойства. Причината е както тяхната хипоалергенност, така и 
добрите им сорбционни свойства. 

В последните години хит са синтетичните материали с модифициран профил и 
подобрени дишащи и влагоотвеждащи свойства. Най-често това са полиестерни влакна като 
CoolMax, Capilene, PowerDry, но има и много други продукти на базата на полиамид, 
полипропилен и полиакрил [1, 4-5, 8]. По своите показатели те не отстъпват, а често дори 
надминават класическите памучни влакна.  

В отговор на предизвикателството Cotton Incorporated разработиха технологиите 
TransDRY® и Wicking Windows™, които позволяват на памучните изделия бързо да отвеждат 
влагата от човешкото тяло и да съхнат [7]. 

Всички тези новости в областта на материалите и технологиите са предназначени обаче 
главно за трикотажните изделия за спорт и свободното време. За ежедневно облекло 
традиционните памучни и памучен тип тъкани все още запазват своите позиции и остават с 
най-голямо приложение. 

Динамиката в работата, стресът, както и неблагоприятната работна среда (повишена 
температура) водят до интензивно изпотяване, което прави ролята на облеклото за 
осигуряване на топло- и влагокомфорт особено значима.  

Цел на изследването 
Целта е да се установи способността за омокряне и влагопренос на памучни тъкани, 

предназначени за производството на ризи и блузи, както и влиянието на структурните 
характеристики върху тази способност. Въз основа на резултатите да се оцени 
възможността им да осигуряват влагокомфорт. 

Експеримент 
В изследването са включени 7 памучни тъкани с различна плътност и площна маса от 70 

до 150 g/m2. Всички тъкани са в сплитка лито. Тъкан 6 е крепон.  
Определени са следните масови, геометрични и структурни характеристики: 
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 площна маса (mA); 
 дебелина при натиск 0,1 kPа (ах);  
 дебелина при натиск 1 kPа (а10х); 
 абсолютна компресия (ZAх); 
 относителна компресия (ZRх); 
 порестост (vx); 
 еквивалентна дебелина на въздушния слой (аLx); 
 гъстина на основните нишки (Pо); 
 гъстина по бримков стълб (Pв); 
 обща гъстина (P). 

Площната маса mA е измерена съгласно БДС EN 12127:2000, а дебелините ах и а10х – с 
дигитален дебеломер на фирма Hans Schmidt, Германия, съгласно БДС EN ISO 5084:2002. 
Абсолютната степен на компресия ZAх, относителната степен на компресия ZRх, порестостта 
vx и еквивалентната дебелина на въздушния слой аLx са изчислени като: 

xxx aaZA 10 ,             (1) 

100.
x

x
x a

ZAZR  ,                       (2) 











F

Rx
xv


1100 ,                        (3) 

където: ρRx e обемната плътност на материала, g/cm3; 
ρF – масовата плътност на материала, g/cm3. 

Обемната плътност ρRx е определена като отношение на площната маса mA и 
дебелината ах [2]: 

x

A
Rx a

m
 ,                        (4) 

а еквивалентната дебелина на въздушния слой аLx като: 
xxLx ava . .                        (5) 

Гъстините на основните Pо и на вътъчните Pв нишки са измерени съгласно БДС EN 1049-
2:2002. От произведението им е определена общата гъстина P. 

Въздухопропускливостта е измерена с уреда FF-12 на фирма Metrimpex, Унгария, като 
са спазени изискванията, заложени в БДС EN ISO 9237:1999. Вакуумната глава е с площ 10 
cm2, а реализираната разлика в налягането – 100 Ра. За тези от пробите, при които поради 
голямата въздухопропускливост стандартното налягане не е достигнато, данните са 
преизчислени към ΔР = 100 Ра. 

Способността за омокряне и трансфер на влага е оценена чрез показателите: 
 време за омокряне на горната (WTT) и долната (WTB) повърхност, s; 
 скорост на водопоглъщане на горната (TAR) и долната (BAR) повърхност, %/s; 
 максимален радиус на омокряне на горната (MWRtop) и долната (MWRbottom) 

повърхност, mm; 
 скорост на омокряне на горната (TSS) и долната (BSS) повърхност, mm/s; 
 сумарен индекс на еднопосочен транспорт (R) от горната към долната повърхност, %; 
 общ капацитет на влаготранспорт (OMMC), -. 

Те са определени с помощта на уред Moisture Management Tester M290 на фирма SDL 
Atlas, Великобритания [3]. Приложена е методиката, описана в AATCC Test Method 195 
Liquid Moisture Management Properties of Textile Fabrics. Извършени са по 10 измервания за 
всяка проба.  

За отстраняване на влиянието на апретурата, пробите предварително са изпрани с 
ултразвук. След изсушаване са климатизирани в продължение на 48 ч. 
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Резултати 
Резултатите от измерванията за масовите, геометричните и структурните 

характеристики, както и за въздухопропускливост, са обобщени в Табл. 1. 
Таблица 1 

Масови, геометрични и структурни характеристики на тъканите 
                    Материал 
Характеристика 

1 2 3 4 5 6 7 

Площна маса, g/m2 129 118 71 130 97 101 151 
Дебелина при 0,1 kPa, mm 0,463 0,465 0,441 0,565 0,500 1,108 0,595 
Дебелина при 1 kPa, mm 0,324 0,32 0,291 0,426 0,361 0,550 0,426 
Абсолютна компресия, mm 0,139 0,145 0,150 0,139 0,139 0,558 0,169 
Относителна компресия, % 30,02 31,18 34,01 24,60 27,80 50,36 28,40 
Порестост, % 81,65 83,25 89,38 84,90 87,28 94,00 83,30 
Еквивалентна дебелина на 
въздушния слой, mm 0,378 0,387 0,394 0,480 0,436 1,042 0,496 

Основна гъстина, бр. н./10 cm 475 230 390 330 330 365 250 
Вътъчна гъстина, бр. н./10 cm 330 215 260 275 250 270 230 
Обща гъстина, бр. н./100 cm2 156750 49450 101400 90750 82500 98550 57500 
Въздухопропускливост, m/s 1,06 11,94 15,28 1,57 2,64 2,56 4,58 

Резултатите от измерените от уреда ММТ характеристики са обобщени в Табл. 2 и са 
представени графично на Фиг. 1 до Фиг. 6. 

Таблица 2 
Moisture Management Properties на тъканите 

                    Материал 
Характеристика 1 2 3 4 5 6 7 

Време за омокряне на горната 
повърхност, s 4,43 3,62 3,50 4,16 3,27 3,19 5,18 

Време за омокряне на долната 
повърхност, s 4,10 3,52 3,07 4,16 3,35 3,31 5,14 

Скорост на водопоглъщане на 
горната повърхност, %/s 27,24 12,33 19,89 31,63 34,79 24,23 15,48 

Скорост на водопоглъщане на 
долната повърхност, %/s 29,06 24,42 22,38 38,66 32,70 30,79 23,39 

Радиус на омокряне на горната 
повърхност,mm 14,5 15 16 20 24 23,5 13 

Радиус на омокряне на долната 
повърхност,mm 13 15 12 16 14,5 12 14 

Скорост на омокряне на горната 
повърхност, mm/s 2,07 2,15 2,54 2,91 3,72 3,85 1,54 

Скорост на омокряне на долната 
повърхност, mm/s 2,72 3,21 2,82 2,52 2,99 2,81 2,78 

Сумарен индекс на еднопосочен 
транспорт, % 381,28 256,64 620,22 647,25 692,45 1011,06 204,23 

Общ капацитет на 
влаготранспорт, - 0,6557 0,5649 0,6858 0,7067 0,7293 0,7083 0,4677 

Резултатите показват близки стойности по отношение на сорбционните характеристики. 
Малко по-голямо време е необходимо за омокрянето на Материал 7, който е изграден от 
прежди двойки както по основа, така и по вътък, и е с най-голяма площна маса.
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Фиг. 1 Време за омокряне 

 
Фиг. 3 Радиус на омокряне 

 
Фиг. 7 Сумарен индекс на еднопосочен 

транспорт 

 
Фиг. 2 Скорост на водопоглъщане   

 
Фиг. 4 Скорост на омокряне 

 
Фиг. 8 Общ капацитет на влаготранспорт

Най-бързо се омокрят Материали 3, 5 и 6, които са най-малка площна маса и най-голяма 
порестост. 

Като скорост на водопоглъщане най-ниска е стойността за Материал 2, който е с 
минимална гъстина на нишките. Малката гъстина е съпроводена със значителни размери на 
порите, което се потвърждава и от високия коефициент на въздухопропускливост. 

С по-ниски скорости на водопоглъщане се отличават също така Материали 3 и 6. 
Първият материал е изключително фина тъкан с площна маса 70 g/m2, висока порестост и 
въздухопропускливост. Вторият материал е крепонирана тъкан, чиято стойност за порестост 
е най-голяма, но тя следва правилно да бъде анализирана. В нея влизат както порите между 
влакната и нишките, така и въздушните пространства, формирани от нагъването на на 
тъканта след обработка. Поради тази причина и еквивалентната дебелина на въздушния 
слой е повече от два пъти по-голяма спрямо останалите материали. 
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По отношение на способността на тъканите да отвеждат потта от тялото, 
характеризирана чрез сумарния индекс на еднопосочен транспорт, повечето тъкани, 
особено тези с ниска площна маса, показват отлични стойности, много над граничната 
стойност от 400%. 

Като много добри могат да се класифицират тъканите с площна маса от 115 g/m2 нагоре. 
Единствената тъкан, която е със сравнително висока за предназначението си площна 

маса, но с отлична способност да отвежда влагата, е Материал 4. Това е материал с 
относително голяма дебелина, ниска степен на компресия и по-ниска спрямо повечето 
материали въздухопропускливост. В същото време еквивалентната дебелина на въздушния 
слой е една от най-високите. Причината е в по-обемната структура на нишките, 
позволяваща по-лесен трансфер на влагата. 

Според обобщената оценка „общ капацитет на влаготранспорт“ тъканите се 
класифицират като такива с много добър капацитет, като най-добри показатели отново имат 
Материали 4, 5 и 6. 

Установяване на статистически зависимости 
Извършена е проверка за влиянието на геометрични, масови и структурни параметри на 

тъканите върху характеристиките за омокряне и трансфер на влага. Потърсена е и връзка 
между въздухопропускливостта и влагопреноса. 

Изчислени са стойностите на линейните корелационни коефициенти (R), даващи силата 
на статистическата връзка между т.нар. Moisture Management Properties и останалите 
характеристики. Данните са обобщени в Табл. 3. 

Таблица 3 
Стойности на линейните корелационни коефициенти 

R WTT, s WTB, s TAR, 
%/s 

BAR, 
%/s 

TSS, 
mm/s 

BSS, 
mm/s R, % OMMC, - 

mA, g/m2 0,84 0,92 -0,15 0,14 -0,56 -0,26 -0,59 -0,65 

ax, mm -0,28 -0,11 0,05 0,23 0,55 -0,16 0,68 0,19 

a10x, mm -0,04 0,18 0,16 0,41 0,47 -0,34 0,56 0,09 

ZAx, mm -0,40 -0,27 -0,01 0,11 0,56 -0,05 0,70 0,24 

ZRx, % -0,51 -0,45 -0,17 -0,14 0,48 0,12 0,63 0,23 

vx, % -0,70 -0,62 0,16 0,09 0,77 -0,02 0,88 0,54 

aLx, mm -0,34 -0,18 0,06 0,22 0,58 -0,14 0,71 0,23 

P, бр. н./100 cm2 0,00 -0,14 0,49 0,24 0,10 -0,50 0,26 0,50 

BΔP, m/s  -0,26 -0,42 -0,66 -0,72 -0,29 0,51 -0,24 -0,21 

Върху времето за омокряне най-силно влияние оказва площната маса и порестостта. 
Логично, с увеличаване на площната маса нараства времето за омокряне, особено на 
долната повърхност. За тази зависимост стойността на линейния корелационен коефициент 
достига 0,92. Наличието на пори благоприятства разпространението на влага в горната и 
долната повърхност, като това влияние е по-силно изразено за горната повърхност. 

Структурата на тъканите слабо влияе на скоростта на водопоглъщане. Сравнително 
силна, но обратна е зависимостта между скоростта на водопоглъщане и въздухопропускли-
востта. Колкото по-голяма е въздухопропускливостта, т.е. колкото по-лесно флуидите 
преминават в посока, напречна на равнината на тъканите, толкова по-слабо е 
разпространението в равнината на тъканите. 

Скоростта на омокряне на горната повърхност, аналогично на времето за омокряне, 
зависи от порестостта. За долната повърхност не е установена статистическа връзка с някоя 
от изследваните структурни и масови характеристики. 
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Индексът на еднопосочен транспорт нараства с увеличаване на площната маса, 
порестостта и свързаните с нея характеристики: степени на компресия (абсолютна и 
относителна) и еквивалентна дебелина на въздушния слой. Нелогична на пръв поглед е 
зависимостта на индекса от дебелината. Факт е обаче, че за изследваните тъкани 
дебелината не корелира с площната маса, поради значителната порестост на тъканите. 
Именно поради тази причина, голямата дебелина се свързва с голяма порестост и води до 
подобрен влагопренос. 

Обобщаващата характеристика „общ капацитет на влаготранспорт“ се влияе основно от 
площната маса и, макар и по-слабо, от порестостта.  

Заключение 
Проведени са изследвания с тъкани, имащи един и същи състав. Това позволява по-

точно да се оцени влиянието на някои основни геометрични, структурни и масови 
характеристики върху скоростта на омокряне и влагопренос. 

Анализът на получените резултати позволява да се направят следните изводи: 
1. Памучните тъкани с площна маса до 150 g/m2 имат много добра способност за 

влагопренос. Те се омокрят бързо, в рамките на 3 до 5 s. Скоростта на водопоглъщане  в 
равнината на тъканта (горна и долна) е ниска до средна, а сумарният индекс на 
еднопосочен транспорт – много добър и отличен. Тези резултати ясно показват, че 
структурата на тъканите осигурява бързо отвеждане на потта от човешкото тяло и слабо 
разпространение по повърхността. 

2. Площната маса и порестостта са основните характеристики на тъканите, оказващи 
влияние върху скоростта на влагопренос. Ниската площна маса и високата порестост 
благоприятстват разпространението на влагата. Влияние, макар и по-слабо, оказват и 
свързаните с порестостта характеристики като степен на компресия и еквивалентна 
дебелина на въздушния слой. 

3. Крепонените тъкани, поради своята нагъната структура, имат висок индекс на 
еднопосочен транспорт и осигуряват добър влагокомфорт. 

4. Способността за влагопренос не може да бъде оценена чрез въздухопропускливостта. 
Тя влияе единствено на скоростта на водопоглъщане, при това негативно. Причината е 
различния механизъм на преминаване на въздушния поток и на разпространение на 
влагата в текстилните структури.  
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Изследване на преноса на влага при тъкани за връхни облекла 
за защита от студ 

 
Елена Георгиева, Радостина А. Ангелова, Христина Конова 

 
Работата представя резултати от изследване на преноса на влага при тъкани, 

използвани като лицев плат за изработване на връхни облекла за защита от студ с 
уред ММТ (Moisture Management Tester). Анализът на получените резултати показва 
способността на изследваните образци да транспортират влага чрез 
пространствена оценка и защитните свойства на връхните облекла, изработени от 
тях. 

Ключови думи: Moisture Management Tester, тъкани, защита от студ, пренос на 
влага 
 

Study of the moisture transport in fabrics for topcoats for protection from cold 
 

Elena Georgieva, Radostina A. Angelova, Hristina Konova 
 

Results from an investigation of the moisture transport in fabrics, used as topcoats for 
protection from cold, with MMT (Moisture Management Tester), are presented. The analyses 
of the results obtained show both the ability of the studied samples to transfer liquids through 
3D assessment and the protective properties of the topcoats, made from them. 
Keywords: Moisture Management Tester, woven fabrics, protection from cold, liquid transport 
 

Въведение 
Преносът на влага през площните изделия се свързва с термофизиологичния 

комфорт, сорбционните свойства, бързото съхнене и други специфични изисквания при 
експлоатацията на облеклата. При връхните облекла стремежът е към съчетаване на 
водоустойчивост на външния слой с „дишаща способност” [9, 17]. В условията на валеж, 
задържането на влага от външния слой повишава теглото на връхното облекло и 
затруднява извършването на съответните дейности, а преносът на влага към 
вътрешните текстилни слоеве може да доведе до прекалено охлаждане на тялото [20]. В 
същото време преносът на водни пари от тялото навън трябва да е гарантирано от 
всеки един от текстилните слоеве от кожата до въздухa около тялото, за да намали 
опасността от появата на топлинен дискомфорт [3]. 

Редица изследвания са посветени на разработването на методи и средства за 
управление на преноса на влага през площни текстилни изделия. Използват се 
микровлакна [13], влакна с неправилно напречно сечение [6], композитни обвивни 
влакна (напр. сърцевина от ПА, обвита в частично абсорбираща смола) [8], предачни 
смеси от хидрофилни и хидрофобни влакна [12] и др. Контролът на преноса на влага се 
осъществява чрез използване на нишки с различна степен на хидрофилност при 
многослойни структури [18], биомимически структури [6] и др.  

Преносът на влага при площните изделия може да се осъществи както в равнината 
на плата, така и в перпендикулярна посока, като са налице различни методи за оценка. 
Визуална оценка е използвана при изследването на  преноса на влага в равнината на 
плата [10], а също и оценка чрез измерване на електрическата проводимост [2, 17]. 
Използва се и гравиметричен метод за оценка на влагопреноса през единичен текстилен 
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слой, система от текстилни слоеве и слоеве облекла [7, 16, 19]. Съвременните методи 
за оценка включват и топлинни манекени с функция за изпотяване [5], магнитен 
резонанс [14] и неутронна радиография [15]. 

В настоящата работа за изследване на преноса на влага се използва метод и уред 
ММТ (Moisture Management Tester), които позволяват да се оцени пространственият 
пренос на влага в площни текстилни изделия в една единствена стъпка чрез измерване 
на електрическата проводимост. Изследват се тъкани, използвани като външен (лицев) 
слой за изработване на връхни облекла за защита от студ. Целта на изследването е да 
оцени преноса на влага през образците, като сравни омокрянето на външната и 
вътрешната страна на единичния слой чрез използване на стандартизирани 
характеристики за пренос на влага, съгласно [2]. 

 
Описание на експеримента 
Изследвани са 7 образеца тъкани площни изделия, използвани като външен слой 

при изработване на връхни облекла за защита от студ. Техните геометрични, масови и 
структур-ни характеристики са определени чрез методики за анализ на тъкани [1] и са 
обобщени в Таблица 1. Данните за състава на платовете са посочени от производителя 
на облеклата. 
 

Таблица 1. Описание на изследваните тъкани 
Код на образеца A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
Дебелина, mm 0.56 0.18 0.95 0.16 0.23 0.25 0.23 
Площна маса, g/m2 171 86 289 76 129 181 149 
Гъстина по основа, н/dm 170 380 232 348 240 400 400 
Гъстина по вътък, н/dm 170 570 635 537 170 500 400 
Сплитка кепър кепър кепър лито лито кепър кепър 

Състав ПЕ 
100% 

ПА/ПУ 
90/10% П100% ПЕ 

100% 
ПЕ 

100% 
ПЕ 

100% 
ПЕ 

100% 
 

За всеки образец с размер 8х8 cm са извършени 5 измервания с уреда ММТ, 
съгласно посочената в [2] методика. Въз основа на получените данни софтуерът на 
уреда изчислява следните характеристики: 

 Време за омокряне на горната (WTT) и долната (WTB) повърхност, s; 
 Скорост на водопоглъщане на горната (TAR) и долната (BAR) повърхност, %/s; 
 Максималния радиус на омокряне на горната (MWRT) и долната (MWRB) 

повърхност, mm; 
 Скорост на омокряне на горната (TSS) и долната (BSS) повърхност, mm/s; 
 Сумарен индекс на еднопосочен транспорт (Rindex) – от горе на долу, mm2/s; 
 Общ капацитет на влаготранспорт (OMMC). 

 
Резултати и анализ 
В Таблица 2 са посочени резултатите от експерименталното определяне на преноса 

на влага. На Фиг. 1 е посочена графика на процеса на омокряне при единично изпитване 
на образец А2, а на Фиг. 2 – графика на площта на омокряне при същия образец. 
Подобно на характеристиките, тези графики се извеждат автоматично от уреда.  

Очевидно е, при омокряне в посока от горната към долната повърхност, че 
влагосъдържанието на горната повърхност на образеца (Фиг. 1) е много по-голямо от 
това на долната през целия период на отчитането от уреда. Времето за омокряне на 
двете повърхности обаче е почти еднакво, но с течение на изпитването 
влагосъдържанието на долната повърхност непрекъснато расте, докато това на горната 
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достига максимум и започва слабо да намалява поради естествения процес на 
изпарение на течността. 

 
Таблица 2. Резултати от определяне на преноса на влага 

Образец A1 A2 А3 А4 А5 А6 А7 
WTТ, s 6.52 2.36 3.99 1.86 2.76 16.96 6.13 
WTB, s 5.49 1.82 4.29 2.27 3.49 69.78 39.31 
TАR, %/s 8.65 14.07 17.32 13.39 18.45 26.01 24.70 
BAR, %/s 17.66 8.99 13.24 9.03 6.48 1.09 3.02 
MWRТ, mm 13 22 17 24 14 5 5 
MWRB, mm 10 10 14 10 10 0 1.67 
TSS, mm/s 1.73 5.82 2.75 6.11 4.00 0.29 1.02 
BSS, mm/s 2.03 3.99 2.25 3.76 2.19 0 0.15 
Rindex,  % 112.63 496.53 1174.07 655.24 1119.06 -13.03 1148.46 
OMMC, - 0.29 0.71 0.61 0.71 0.60 0.04 0.50 

 

 
Фигура 1. Графика на процеса на омокряне при единично изпитване на образец А2 
 

Изображението на Фиг. 2 позволява образецът да се характеризира като бавно 
поглъщаща и бавно съхнеща тъкан, при която усвояването и разпространението на 
течността е бавно, а еднопосочният транспорт се определя като „лош” [2]. 

На Фиг. 3 е представено сравнението между времето за омокряне на горната и 
долната повърхност на плата. Съгласно описаните скали на тази характеристика (Атлас) 
образци А1-А5 се характеризират с много бързо и/или бързо омокряне на двете 
повърхности. При образци А6 и А7 омокрянето е бавно. Статистическата проверка за 
сравнение на средните стойности (проведена за всички измервания при α = 0.05) 
показва, че доказана разлика между стойностите за времето на омокряне на двете 
повърхности има само при А6 и А7. Тази разлика се дължи на нанесеното върху 
лицевата страна на тези два плата покритие за водоустойчивост. 

Фигура 4 показва сравнение между скоростта на водопоглъщане между горната и 
долната повърхност на образците. Само при тъкан А1 се наблюдава по-висока скорост 
на водопоглъщане от долната, в сравнение с горната повърхност. При всички останали 
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платове скоростта на водопоглъщане от горната повърхност е по-висока, като разликата 
е статистически доказана за всички образци. Като цяло обаче скоростта на 
водопоглъщане на горната повърхност е много бавна при тъкан А1 и бавна при всички 
останали тъкани, а скоростта на водопоглъщане на долната повърхност е бавна при 
образци А1 и А3 и много бавна при всички останали. 
 

 
Фигура 2. Площ на омокряне при единично изпитване на образец А2 
 

 
Фигура 3. Време за омокряне на горната и долната повърхност на образците 

 
Скалата на цифровите оценки на характеристиките определя, че според 

максималния радиус на омокряне на горната повърхност преносът на течност е 
много бърз при А4 и среден до бърз при образци А1 - А3 (Таблица 2). Тъкан А5 се 
омокря бавно, а А6 и А7 не се омокрят. Аналогичната характеристика за долната 
повърхност определя тъкани А1 - А5 като бавно омокрящи се, а тъкани А6 и А7 
отново не се омокрят. Фигура 5 онагледява резултатът, че при всички образци 
радиусът на омокряне на долната страна на тъканта е по-малък, като резултатът е 
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статистически подсигурен. Това означава, че преносът на влага към по-долния 
текстилен слой (най-често вата от нетъкан текстил) ще е значително по-малък в 
условия на валеж.  

 
Фигура 4. Скорост на водопоглъщане на горната и долната повърхност на 

образците 
 

 
Фигура 5. Максимален радиус на омокряне на горната и долната повърхност на 

образците 
 

На Фиг. 6 са обобщени резултатите за скоростта на омокряне на горната и долната 
повърхност. Очевидно е, че при всички образци скоростта на омокряне на горната 
повърхност е по-висока, с изключение на тъкан А1 (както е и при резултатите на Фиг. 4 
за скоростта на водопоглъщане), но между двете средни стойности при А1 няма 
статистически доказана разлика. Съгласно тази характеристика най-подходящи за 
връхни облекла са образци А6 и А7, които се омокрят много бавно до бавно. Горната 
повърхност на образци А2 и А4 се омокря много бързо, в съчетание с бързо омокряне на 
долната повърхност, което е недостатък при използване за връхни облекла. 
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Сумарният индекс на еднопосочен транспорт, резултатите за който са показани на 
Фиг. 7 обобщава преноса на влага от горната към долната повърхност. Установява се, 
че този процес е много слаб при тъкан А6 и добър при А1, а при останалите образци 
експериментално получените стойности го определят като отличен.  

 
Фигура 6. Скорост на омокряне на горната и долната повърхност на образците 

 

 
Фигура 7. Сумарен индекс на еднопосочен транспорт на образците 

 

Фигура 8 илюстрира резултатите за ОММС – общия капацитет на транспорт на влага 
през образеца. Тази безразмерна величина отразява способността за транспортиране 
на течности и във вертикална, и в хоризонтална посока. Съгласно получените стойности 
от измерването с най-добри показатели са отново образци А6 (много слаба способност) 
и А1 (слаба способност), а всички останали транспортират влагата в двете направления 
добре и много добре, което намалява защитните свойства на връхните облекла, 
изработени от тях. 
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Заключение 
Изследваните седем тъкани платове, използвани за изработка на връхни облекла за 

защита от студ, показват различно поведение при транспорта на течност в равнината на 
плата и в перпендикулярна посока. Използваните характеристики за оценка на преноса 
на влага, свързани с изпитванията с уреда ММТ, показват наличие на статистически 
доказани разлики между поведението на горната и долната повърхност на образците в 
повечето от изследваните случаи. Съществената част от характеристиките показват 
способността на  
горната повърхност да играе роля на защитна бариера към проникването на влага и 
влагопоглъщането от долната повърхност, което би намалило риска от разпространение 
на влага към вътрешните слоеве на връхното облекло или към горното облекло.  
 

 
Фигура 8. Общ капацитет на влаготранспорт при образците 

 
Обобщаващите характеристики - сумарен индекс на еднопосочен транспорт и общ 

капацитет на влаготранспорт позволяват обаче да се направи заключението, че 
връхните облекла, изработени от образците А1 и А6 ще осигурят най-добра защита на 
индивида по отношение на преноса на влага от околната среда към човешкото тяло в 
условията ба валеж. 
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Сравнителен анализ на пропускливостта на текстилни материали с различна 
структура 

 
Николай Тодоров, Маргарита Незнакомова 

 
С работата се прави опит за разработване на методика за количествено измерване 

на измененията в пропускливостта на различни носители на електроовлакнени 
нановлакна. Изследвани са две групи текстилни материали - нетъкан текстил от 100% 
ПП получен по метода Spunbond и тъкани от 100%П, П/ПА – 85/15, П/ПЕТ – 50/50, П/ПЕТ 
– 67/33. Разработената и доказана проста методика за изследване на 
паропроускливостта позволява обективно определяне на измененията в модифицирани 
материали 

Ключови думи: паропропускливост, медицински текстил, нановлакна 
 

Comparative measurement of the permeability of textile materials with different 
structure 

Nikolay Todorov, Margarita Neznakomova 
 
Current investigation attempts to develop a methodology to quantify the changes in the permeability in 

various pads for electrospinning. Two different groups of textile materials were used – 100% PP 
spundbonded nonwovens and wovens of 100%Co, Co/PA – 85/15, Co/PEТ – 50/50, Co/PEТ – 67/33. The 
developed and demonstrated simple methodology for studying the vapor permeability allows objective 
determination of changes in modified materials 

 

Увод:  
Основен критерий, който характеризира хигиенните, антибактериалните свойства на 

материала и в голяма степен определя комфорта в експлоатационни условия на 
текстилните материали е тяхната пропускливост спрямо пари и въздух. Тези физични 
свойства оказват пряко влияние върху терморегулацията на човешкото тяло, когато се касае 
за облекло, а също така и върху скоростта на регенерация на кожата след изгаряния и 
инфекции при рани с използване на медицински пластири. 

Преминаването от течно в газообразно агрегатно състояние на веществата, се 
съпровожда от парообразуване. Този процес започва при всяка температура под точката на 
кипене, ако течността се намира в контакт с безнапорни среди. На повърхността на 
течността се образува наситен с пари въздушен слой с температура, като тази на 
повърхността й, поради неравномерно осцилиращи водни молекули. Ако относителната 
влажност на въздуха над граничния слой е под 100%, започва процес на изпаряване. 
Съгласно молекулно-кинетичната теория, поради топлинното движение при всяка 
температура има достатъчно бързи молекули, които преодоляват кохезионните сили и се 
откъсват от граничната повърхност на течността. Това води до намаляване на средната 
кинетична енергия на молекулите, които остават във обема й, т.е. температурата на 
течността се понижава. За да се поддържа температурата на изпарение постоянна, трябва 
да ú се предаде известно количество топлина, която се нарича топлина на изпарение. Тази 
топлина се изразходва за извършване на работа за откъсване на молекулите от 
повърхността и за работа свързана с увеличаване на обема на веществото при прехода от 
течно в газообразно състояние [1]. На фиг.1 е показана връзката между налягането на 
водните пари и енталпията на системата. 
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Фиг.1 Номограми даващи зависимостта налягане – енталпия на водна пара 

 
 Преминаването на парите през текстилен материал, се извършва през структурните 

пори и чрез дифузията им в самите влакна, когато те са хидрофилни. Процесът зависи от 
градиента на налягане на водните пари от двете страни на материала [2]. 

Въздухопропускливостта зависи също от порестостта и структурата на изделията. 
Разликата в стойностите на двата параметъра е в размера на молекулите и агломератите, 
които преминават през свободния обем на материала. Съгласно литературната справка, 
стойностите на двата параметъра зависят и от хидрофилността на влакната и вида на 
облагородителните обработки (избелване, багрене, промазване, заключително апретиране 
и др.). Промените които настъпват в структурата на материала, могат да намалят до 20% 
въздухо- и паропропускливостта на плетива от 100% памук, вискоза, лиоцел и полиестер и 
структура на гладка еднолицева плетка при линейна плътност на преждата 12-20 tex [3]. 
Установено е също, че състоянието на околната среда също е фактор, който оказва влияние 
върху потока на парите – това са температура на въздуха, относителна влажност на средата 
и скорост на вятъра. В зависимост от тези фактори, съществуват различни методи и 
апарати за определяне на паропропускливостта [4].  

Форт(Fourt) и Харис(Harris) [5] в свое изследване установяват, че пропускането на пари 
през тъканите, освен от вида на влакната зависи също от дебелината и плътността им 
(гъстина по основа и вътък при процеса на тъкане). Водните пари преминават преди всичко 
през структурните пори, а не чрез дифузия във влакното. Райнард(Rainard) [6] показва 
теоретично и експериментално, че вътрешната пропускливост  на текстилния материал, 
зависи от количеството и геометрията на порите. Бейкър(Backer) [7] в свое изследване 
потвърждава тези изводи и показва, че въздухо/газ-пропускливостта зависи от дебелината 
на плата, размера и броя пори на единица площ. Когато анализът се извършва с НТМ от 
хидрофобни влакна, обемността и ориентацията на влакната в него, оказват най-голямо 
влияние върху паропропускливостта [8, 9].  
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Други две изследвания предлагат теоретични експериментални модели за предсказване 
на паропропускливостта на текстилни материали. Получените аналитични резултати на 
първия модел [10] показват, че паропропускливостта на перфорирана метална плоскост, 
симулираща тъкан, е функция на дебелината на плоскостта, броя на дупките на единица 
площ и техния диаметър. Този модел предполага еднаквост на диаметъра на дупките в 
сечението на плоскостта и това, че дифузията в плътната част на плоскостта, симулираща 
преждите в тъканта е 0. Другият модел [11] разглежда тъканта, като комбинация от въздух и 
влакна и калкулира поотделно паросъпротивлението на въздушната и на текстилната среда. 

Изследванията върху нетъкани текстилни материали са значително по-малко, поради 
голямото разнообразие на технологиите, по които се получават и съответно разликите в 
морфологията на изделието. Нетъканият текстилен материал се отличава с неравномерност 
на разпределение на влакната в обема му, следователно неравномерно разпределение на 
порите и техния размер. Моделирането на тези структури се усложнява допълнително и от 
това, че характера на самите пори е много различен и зависи от метода по който изделието 
се получава. Поради тази причина, се прилагат предимно експериментални методи за 
измерване на измененията които настъпват след модификация на един и същ материал. 

Нетъканите материали получени директно от стопилка, по метода Spunbond намират 
широко приложение в медицината за маски, постелки, превързочни материали и др. Поради 
високата си структурна порестост, те биха могли да бъдат успешно използвани и като 
подложки за биоактивни, лесноразградими нановлакна. Това би позволило създаването на 
нов вид превързочни материали, с участие на слой от електроовлакнени нановлакна, които 
да ускорят регенерацията на кожата след изгаряния или инфекции при рани. 

Настоящото изследване има за цел да разработи методика, която да позволи измерване 
на промяната в пропускливостта на използваните за носители на слоя електроовлакнени 
нановлакна (НТМ и тъкан) с различна площна маса. За целта е предложена проста 
методика за определяне на паропропускливостта, като се търси корелация със 
стандартизиран метод за определяне на въздухопропускливост. 

 
Експериментална част: 
Използвани са нетъкани материали от 100% ПП ( хидрофобни влакна) с различна 

площна маса, получени по метода Spunbond и тъкани от 100%П, П/ПА – 85/15, П/ПЕТ – 
50/50, П/ПЕТ – 67/33 (смес хидрофилни/хидрофобни влакна). 

В настоящото проучване са използвани НТМ с площна маса: 10 g/m2, 12 g/m2, 14 g/m2, 17 
g/m2, 30 g/m2, 40 g/m2, 50 g/m2, 65 g/m2 и тъкани с площна маса: 195 g/m2, 245 g/m2. 
Използваните Spunbond материали в диапазона 10 - 17 g/m2 са претърпели термофиксация 
с рифелован валяк, а останалите 30 - 65 g/m2 са преминали през заключителна обработка от 
рифелован, пробиващ валяк без нагряване [12]. 

Тъканите, по данни на производителя са с различна гъстина по основа и вътък, показани 
в Таблица 1. 

 
Таблица 1 

Параметри на тъканите 
Материал Гъстина по онова, н/10см Гъстина по вътък, н/10см 

Тъкан 100%П, 245 g/m2 410 225 
Тъкан П/ПА - 85/15, 195 g/m2  410 210 
Тъкан П/ПЕТ – 50/50, 195 g/m2 344 205 
Тъкан П/ПЕТ – 67/33, 195 g/m2 360 230 
 
С помощта на електронен дебеломер SCHMIDT DM2000T е измерена тяхната дебелина. 
На Таблица 2 е представен планът за провеждане на изследването. 
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Таблица 2  
Кодиране на изследваните материали 

Материал Обработка Кодиране 
 

Spunbond 10 g/m2 термофиксация SP10 
Spunbond 12 g/m2 термофиксация SP12 
Spunbond 14 g/m2 термофиксация SP14 
Spunbond 17 g/m2 термофиксация SP17 
Spunbond 30 g/m2 пробиване SP30 
Spunbond 40 g/m2 пробиване SP40 
Spunbond 50 g/m2 пробиване SP50 
Spunbond 65 g/m2 пробиване SP65 
Тъкан 100%П, 245 g/m2 облагородяване В1 
Тъкан П/ПА - 85/15, 195 g/m2  облагородяване В2 
Тъкан П/ПЕТ – 50/50, 195 g/m2 облагородяване В3 
Тъкан П/ПЕТ – 67/33, 195 g/m2 облагородяване В4 

 
Въздухопропускливостта на текстилните материали е изследвана на уред Metrimpex FF-

12 при налягане от 2мм воден стълб за нетъканите материали и при 12мм за тъканите. 
Изпитванията са извършени съгласно БДС EN ISO 9237:1999 [13], при отчетена влажност на 
околната среда от 77%. 

Съществуват два често използвани метода за определяне на паропропускливостта на 
текстилни материали – ASTM E96 [14] и ISO 11092 [15]. Изпитването чрез тези методи 
изисква специална апаратура и много време. Разработеният метод за изследване е 
опростен и може да се използва за предварително определяне на промените, които 
настъпват в площния материал след определена модификация, включително след нанасяне 
на слой от електроовлакнени нановлакна и служи за експресна ориентация за това в каква 
посока трябва да се развие експерименталната работа. 

Последователността и начина на работа с разработената методика за изследване на 
паропропускливостта на материалите са следните: 

В силициево-борова колба от 250cm3 се сипват 150g. дестилирана вода, измерена 
тегловно на текстилна везна Sartorius Acculab Atilon. Текстилната проба се поставя върху 
колбата, като изпитваната площ е 21,8 см2 и се уплътнява към гърлото. Измерва се общото 
тегло на системата колба-вода-проба-уплътнение, след което се поставя на нагревателен 
котлон след достигане на постоянна температурна стойност от 695K. Поради плътното 
уплътнение, кондензиралите пари ще образуват капки, които ще се върнат обратно във 
водата и така няма да има неотчетена, тегловна загуба. Известно е, че когато 
концентрацията на непреминалите пари в изпитвания текстилен материал превиши нивото 
на насищане, възниква процес на кондензация [16]. След 15 мин кипене, се измерва 
тегловно отново  цялата система - колба-вода-проба-уплътнение, което отчита промяната 
на теглото или количеството пара преминала през пробата. Паропропускливостта се 
изчислява по формули (1) и (2). 

 
  

където:                                                        
 пропуснато количество вода през пробата, [g] 

W1 – тегло на системата в началото на опита, [g] 
W2 – тегло на системата в края на опита, [g] 

(1) 
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където: 

WVTR (Water vapour transmission rate) – паропропускливост,  

 площ на изпитваната проба, [cm2]  
T – време за изпитване, [s] 

 
 

 

 
 (2) 

 
 
Анализ на получените резултати: 
Използването на текстилни материали в медицината при случаи на изгаряне и инфекции 

при рани, изисква те да притежават специфични, физични свойства. Нивото на пропускане 
на въздух и пари и респективно задържането им е от изключително значение за 
регенерацията на кожата. На фиг. 2 а, б са показани микроскопски снимки на използваните в 
настоящото изследване, два типа структури. Ясно се забелязва разликата в морфологията и 
съответно порестостта им. При материалите, получени по метода Spunbond, структурата е 
високопореста, с хаотично разпределение на влакната, което допринася и за 
неравномерността по дебелина, площна маса и свободен обем. Тъканите материали от своя 
страна се характеризират със значително повишена равномерност по всички критерий.   

 

  
 

Фиг. 2 а, б Структура на изпитваните Spunbond (термофиксирани) и тъкани 
 

Молекулите на водата в газообразно състояние (пари) се характеризират със 
значително по-висока кинетична енергия, респ. честота на вибрация и липса на 
междумолекулни връзки. Тези фактори правят възможно преминаването на парата и през 
най-малките структурни пори. На фиг. 3 а, б е показана паропропускливостта на двата типа 
използвани структури. При Spunbond материалите, с повишаване на дебелината респ. 
площната маса от 10 g/m2 до 17 g/m2 се забелязва логичното понижение на отчетеното 
количество преминали водни пари. В диапазона 30 g/m2 – 65 g/m2 прави впечатление, че 
пропуснатото количество водни пари се увеличава. Това може да бъде обяснено с факта, че 
с повишаването на площната маса в този диапазон, пробиващият, рифелован валяк, 
увеличава големината и броя на единица площ пори възникнали в резултат на 
заключителната обработка.  
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Фиг. 3 а, б Паропропускливост на Spunbond и тъкани 
 
При тъканите, които са облагородени по един и същ начин се забелязва, че въпреки по-

високата площна маса при проба „B1“, количеството на пропуснати пари, е съпоставимо с 
това на материалите с по-малка площна маса. Това може да бъде обяснено със състава на 
преждата от която те са изградени.  Тъканта е от 100% памук, което обуславя известна 
дифузия на парите във влакната. Намалената паропропускливост при проба „В2“ (П/ПА - 
85/15, 195 g/m2) би могла да се обясни разлика в микро-влажността в обема на материала 
спрямо тази на другите две проби тъкан заради различното участие на памук и синтетични 
влакна. Висока микро-влажност в структурата, води до кондензация т.е. капки които се 
връщат обратно в системата и по този начин парите не преминават през пробата. 
Установява се възможнотта на методиката да реагира, към промени както във вида, така и в 
количеството от определен тип влакна. 

Съпротивлението на въздух на Spunbond материалите с площна маса в диапазона 10 
g/m2 – 17 g/m2 бе отчетено, като нула. Това се обяснява с малката дебелина и покривна 
площ на тези проби, съответно високата порестост и неравномерност. При пробите 30 g/m2 
– 65 g/m2 се забелязва нарастване на въздухопропускливостта, сходно с това при 
паропропускливостта. При тъканите се наблюдава разлика във въздухопропускливостта при 
„В2-В4“ въпреки еднаквата им площна маса. Това се дължи на разликите в гъстините по 
основа/вътък: В2: 410/210; В3: 344/205; В4: 360/230. 

 

  
Фиг. 4 а, б Въздухопропускливост на Spunbond и тъкани 
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Измерената по предлаганата методика паропропускливост е съпоставена с отчетената 

по стандартизиран метод въздухопропускливост. Графично резултатът е показан на фиг. 5 
а, б. Поради разликата в наляганията на парите и въздуха по време на изпитванията, както и 
разликата в размера на частиците от преминаващ флуид – газ/пара, разработената 
методика реагира при изследване на  Spunbond изделия с площна маса под 17g/m2. За 
тънки изделия под тази стойност, в случая от 10 до 17 g/m2 , въздухопропускливостта не 
може да бъде определена (фиг 5а). 

 

  
Фиг. 5 а, б Корелация между въздухо- и паропропускливостта 

 
Тази чувствителност на методиката дава възможност при измерване на промените в 

паропропускливостта след нанасяне на слой от нановлакна, да бъде анализирано 
влиянието на промените в процеса електроовлакняване (параметри в камерата, добавки, 
вид носител) върху вида, порестостта и качеството на нанослоя. Това дава възможност да 
се изследват в дълбочина свойствата на разработваните многослойни изделия.  

Получените данни за въздухо- и паропропускливост са обработени статистически, като 
са представени графично средните стойности на измерванията. 

 
 
Заключение: 
В заключение може да се каже, че е разработена методика, която може да бъде 

използвана за предварителен, експресен  анализ на промените които се извършват в 
текстилните площни изделия след тяхната модификация.  

Тази методика реагира на промяната на площната маса, по същия начин както 
стандартизирания метод за определяне на въздухопропускливостта, но може да бъде 
използвана и за нетъкани текстилни материали с маса на единица площ под 17g/m2, каквито 
са носителите на биоактивни нановлакна, в пластирите за регенерация след изгаряне или 
операции.  

С увеличаването на площната маса пропорционално се понижават и двата изследвани 
параметъра - въздухо- и паропропускливост. 

Установява се влиянието на облагородителните обработки, структурата и гъстината, 
както и вида на влакната (хидрофилни/хидрофобни) от които е изградено площното 
изделие. 

При изследване на НТМ могат да бъдат определени не само промените в свободния 
обем на влакната, да се даде приблизителен размер на порите (по разликата в обема на 
капката водна пара и газовата частица), но и да се определи влиянието на вида на 
модификация. В случая заключителната термофиксация е с рифелован валяк. 
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Направена е съпоставка между въздухо-, паропропускливостта и площната маса на 
нетъканите материали. 

 
 
Благодарности: 
Научните изследвания, резултатите от които са представени в настоящата публикация, 

са финансирани от договор № 142ПД0034-02. 
 

Използвана литература: 
 

1. Изпарение и кипене на течности. Уравнение на Клапейрон-Клаусиус. Available 
from: www.chem-bg.com. 

2. J.Y. Hu, Y.L., K.W. Yeung, Water vapor transfer, 2013. 
3. Cubric, I.S., Z. Skenderi, and G. Havenith, Impact of raw material, yarn and fabric 

parameters, and finishing on water vapor resistance. Textile Research Journal, 2013. 
83(12): p. 1215-1228. 

4. Jianhua, H. and C. Yubo, Effects of Air Temperature, Relative Humidity, and Wind 
Speed on Water Vapor Transmission Rate of Fabrics. Textile Research Journal, 2009. 
80(5): p. 422-428. 

5. L. Fourt, M.H., Diffusion of water vapor through textiles. Textile Research Journal, 
1947. 17: p. 256-263. 

6. LW, R., Air permeability of fabrics. Textile Research Journal, 1946. 16: p. 473-480. 
7. Backer, S., The relationshp between the structural geometry of the textile fabric and 

its physical properties. Textile Research Journal, 1948. 18: p. 650-658. 
8. Lee, S. and S.K. Obendorf, Statistical modeling of water vapor transport through 

woven fabrics. Textile Research Journal, 2012. 82(3): p. 211-219. 
9. SS Woo, I.S., RL Baker, Heat and moisture transfer through nonwoven fabrics. 

Textile Research Journal, 1994. 64: p. 190-197. 
10. M. Whelan, E.M., A. Goodings, The diffusion of water vapor through laminate with 

particular reference ti textile fabrics. Textile Research Journal, 1955. 25: p. 197-223. 
11. Weiner, L., The relationship of moisture vapor transmission to the structure of 

textile fabrics. Textile Chemists and Colorists, 1970. 2: p. 378-385. 
12. Hosun, L., A review of Spun Bond Process. Journal of Textile and Apparel 

Technology and Management, 2010. 6(3). 
13.  БДС EN ISO 9237:1999 Определяне въздухопропускливостта на платове. 
14. ASTM E96/E96M Standart Test Methods for Water Vapor Transmission of 

Materials. 
15. ISO 11092 Measurement of Thermal and Water Vapour Resistance Under 

Steadystate Conditions (Sweating Guarded Hotplate Test). 
16. Fukazawa, T., et al., Experiment and Analysis of Combined Heat and Water Vapor 

Transfer Through Clothes with Condensation. Textile Research Journal, 2003. 73(9): p. 
774-780. 

 



186 Научна конференция на ЕМФ 2014

 
 
 

Определяне на оптималните параметри на изтеглителен апарат BP-IM 
на рингова предачна машина 

 
Борислав Стоянов 

 
В настоящата статия е разгледан изтеглителен апарат на рингова предачна 

машина тип BP-IM. Определени са входни параметри за оптимизиране на качествения 
показател на преждата неравномерност по линейна плътност. Проведен е планиран 
експеримент и е изведено уравнение с регресионни коефициенти. Проверена е 
адекватността на математичния модел. Определени са оптималните параметри на 
работа на изтеглителния апарат. 

 
Ключови думи: рингово предене, изтеглителен апарат, оптимални параметри 
 

Determine of optimal parameters of drafting mechanism BP-IM 
of ring spinning machine 

 
Borislav Stoyanov 

 
In this article is investigated a drafting mechanism of ring spinning machine type BP-IM. The 

input parameters are defined to optimize the quality indicator of the yarn unevenness in linear 
density. A planned experiment is provided and equation with regression coefficients is obtained. 
The adequacy of the mathematical model is examined. Certain optimal working parameters of 
drafting mechanism are founded. 

 
Въведение 
Производството на прежди, произведени по класическа технология на предене, 

приключва с технологичния процес предене. Условията на работа на предачната машина 
оказват влияние върху качествените показатели на готовия продукт прежда. Основни 
качествени показатели на преждите са линейна плътност, сук, здравина, разтегливост, 
неравномерност и др. Осигуряването на високи качествени показатели на преждите 
гарантира тяхната конкурентноспособност и е първостепенна задача на технолозите в 
текстилното предприятие. 

Целта на проведеното изследване е определяне на оптималните настроечни параметри 
на изтеглителния апарат на рингова предачна машина осигуряващи постигането на 
минимална неравномерност на краиния продукт. За бързо определяне на оптималните 
настроечни параметри с минимални разходи на време и материали трябва да се използва 
пълен факторен експеримент. 

  
Условия за провеждане на експеримента 
За провеждане на изследването са необходими следните принадлежности: 
 Изтеглителен апарат – в настоящото изследване тип BP-IM /трицилиндров 

двуремъчков/. Кинематична схема на изтеглителния апарат е показана на фиг.1. 
 Устройство за измерване на натиска на притискателните валяци на изтеглителния 

апарат – специализиран силомер; 
 Набор шаблони за определяне на междуцилиндровото разстояние. 
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Фиг.1 Кинематична схема на изтеглителен апарат BP-IM 
 
Избор на основни фактори, факторно пространство и параметри на оптимизацията 
В настоящото изследване се определят оптималните настроечни параметри на 

изтеглителен апарат тип BP-IM при изработка на кардна памучна прежда с линейна 
плътност 18,5 tex от предпрежда с линейна плътност 577 tex. При тези условия общото 
изтегляне на машината трябва да бъде 2,31обi . 

На база на експертен опит са избрани входящите параметри или фактори, като техните 
образи са обозначени по следния начин: 

 Ix  – центровка между I и III цилиндър; 
 IIx  – изтегляне в задната зона на изтеглителния апарат; 
 IIIx  – сумарно натоварване върху трите рифеловани цилиндъра. 
 
Факторното пространство определя границите в които избраните фактори могат да 

варират. Техния подбор се осъществява на конструктивна база на изследвания обект. 
 

1. Ix  – центровка между I и III цилиндър. При mmLщ 31  центровката в задното 
изтеглително поле IIIIIR   варира в следните стойности: mmLщ 1 , mmLщ 2  и mmLщ 3 . В 
предното изтеглително поле центровката mmR III 45  е постоянна. 

В табл.1 са представени центровките по зони: минимална, максимална и основна в 
границите на вариране. 

 
 Област на вириране на центровките между изтеглителните цилиндри Табл.1 

Обозначение 
Центровка, mm Интервал на вариране 

min,Ix  основноIx ,  max,Ix  IJ  

 IIIII xR   77 78 79 1 

IIIR   45 45 45 - 

IIIIIR   32 33 34 - 
Следователно, Ix  в опитите се установява в следните стойности: 77mm, 78mm и 79mm. 
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2. IIx  – изтегляне в задната зона между II и III цилиндър. Изтеглянето между II и III 
цилиндър се установява в равно-разпределени стойности в областа на настройване. В 
табл.2 са представени минимална, максимална и основна стойност, както и сменяемите 
зъбни колела III zz / . 

 
 Изтегляне в задната зона между II и III цилиндър Табл.2 

Обозначение на 
изтеглянето, 
сменни зъбни 

колела 

Изтегляне по зони Интервал на вариране 
min,IIx  основноIIx ,  max,IIx  IIJ  

 IIIIIII xi   1,50 1,99 2,48 0,49 

IIIi   20,8 15,8 12,6 - 

III zz /  53/41 40/54 32/68 - 
Следователно, IIx  в опитите се установява в следните стойности: 1,50, 1,99 и 2,48. 
 
 

3. IIIx  – сумарно натоварване върху трите цилиндъра. Налягането на притискателните 
валяци на I, II и III цилиндър са представени в табл.3. 

 
 Налягане на притискателните валяци на I, II и III цилиндър Табл.3 

Обозначение на 
налягането 

върху валовете 

Натоварване, kg Интервал на вариране 
min,IIIx  основноIIIx ,  max,IIIx  IIIJ  

 IIIxP  - сумарно  19 22 25 3 

IP  8 9 10 - 

IIP  6 7 8 - 

IIIP  5 6 7 - 
Следователно, IIIx  в опитите се установява в следните стойности: 19, 22 и 25 kg. 
 
 
Параметрите на оптимизация се наричат изходни качествени или количествени 

показатели на изследвания процес или полуфабрикат. За параметър на оптимизация се 
определя неравномерността на преждата U%, получена при измерване с апарат Uster. 
Изходящия параметър е обозначен с y. 

 
Кодиране на факторите и построяване матрицата на експеримента 
Кодирането обезпечава използването на различни стандартни матрици за описание на 

разнообразни процеси. За получаването на линейни математични модели, за описание на 
локалното факторно пространство са необходими две нива на вариране [1], [2] и [4]. 

Експеримент, реализиращ всички неповтарящи се комбинации се нарича пълен 
факторен експеримент (ПФЕ). Обикновено ПФЕ се използват когато броя на факторите 

4n . В настоящия пример 3n  (центровка, изтегляне и натоварване). 
Същността на ПФЕ за определя във: 
 построяване матрицата на планирания експеримент; 
 провеждане на експериментите от матрицата; 
 оброботка на резултатите от експеримента с цел получаване на математически 

модел във вид на линеен полином от първа степен; 
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 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIR XXXbXXbXXbXXbXbXbXbby 1232313123210   (1) 
 
 анализ на получения модел. 
Броя на опитите на ПФЕ се определя по формулата: 
 

 823  nKN , (2) 
 
където N  е броя на опитите на ПФЕ; 
K  - брой на нивата на вариране на фактора, 2K ; 
n  - брой на факторите, 3n . 

 
Стандартната матрица на планирания експеримент при 3m  е показана в табл.4, 

където m  означава броя на повторните опити във всяка точка от факторното пространство, 
т.е. параметъра за оптимизация y  се определя с три повторения. 

 
 Матрица на експеримента Табл.4 

jN  

Фактори Факторни взаимодействия Експериментални 
стойности 

Средна 
стой-
ност 

Диспер-
сия 

IX
 

IIX
 

IIIX
 

III XX
 

IIII XX
 

IIIII XX
 

IIIIII XXX  
 

1y  2y  3y  
jy   yS j

2  

1 - - - + + + - 21,00 19,00 20,00 20,00 1,0000 
2 + - - - - + + 18,31 18,41 19,20 18,64 0,2377 
3 - + - - + - + 19,23 20,10 18,03 19,12 1,0803 
4 + + - + - - - 23,24 21,50 23,00 22,58 0,8892 
5 - - + + - - + 18,00 18,50 19,48 18,66 0,5668 
6 + - + - + - - 20,16 24,00 19,50 21,22 5,9052 
7 - + + - - + - 24,17 20,73 25,00 23,30 5,1259 
8 + + + + + + + 26,79 28,30 29,04 28,04 1,3150 

 ∑171,56 ∑16,1201 
 
 
Обозначенията и последователността при обработване на резултатите от експеримента 

са подробно представени в специализираната литература [3], [5] и [6]. 
Изчислени са регресионните коефициенти и е направена проверка на значимостта на 

коефициентите по критерия на Стюдент, стойностите на коефициентите са представени в 
табл.5. От направената проверка следва, че всички коефициенти са значими. 
 
 Изчислени коефициенти на регресия Табл.5 

0b  1b  2b  3b  12b  13b  23b  123b  
21,45 1,18 1,82 1,36 0,88 0,65 1,05 -0,33 

 
Използвайки значимите коефициенти на регресия, математичния модел приема следния 

вид: 
 

 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIR XXXXXXXXXXXXy 33,005,165,088,036,182,118,145,21   (3) 
 
Адекватността и стационарността на математичния модел е проверена по критерия на 

Фишер, както и е извършена проверка за еднородността на дисперсиите по критерия на 
Кохрен  – табл.6. 
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 Проверка на адекватността на математичния модел Табл.6 
Дисперсия на изх. 

параметър 
Проверка за еднорнодност на дисперсиите Проверка за 

стационарност 
 ySАД

2   yS 2  RF  TF  RG  TG  PF  TF  

9,8703 2,02 4,83 8,5 0,366 0,5157 2,3 2,65 
 
За графичното представяне на аналитичното уравнение от математичния модел (3) е 

използвана програмата Mathlab7. 
Получените криви в тримерното пространство са представени на фиг.2-4. На фигурите 

са обозначени координатните системи с кодираните стойности на входните фактори и 
натуралните стойности на изходните параметри. 

 

  
Фиг.2 Общ вид на характера на 
изменение на неравномерноста 

 

Фиг.3 Общ вид на характера на 
изменение на неравномерноста за 
различни стойности на фактора IX  

 

  
Фиг.4 Общ вид на характера на 

изменение на неравномерноста за 
различни стойности на фактора IIX  

Фиг.5 Общ вид на характера на 
изменение на неравномерноста за 

различни стойности на фактора IIIX  
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Анализи и изводи 
От получените аналитични резултати и графичната им интерпретация могат да се 

направят следните изводи: 
1. На параметъра за оптимизиране, в изследвания процес, най-голямо влияние оказват 

следните параметри /в ранжиран ред/: 
2X  - изтегляне, коефициент 82,12 b  

3X  - налягане, коефициент 37,13 b  

1X  - центровка, коефициент 18,11 b  

32 XX  - взаимодействие на факторите налягане и центровка, коефициент 06,123 b  

21XX  - взаимодействие на факторите центровка и изтегляне, коефициент 88,012 b  

31XX  - взаимодействие на факторите центровка и налягане, коефициент 66,013 b  

321 XXX  - взаимодействие на факторите центровка, изтегляне и налягане, коефициент 
32,0123 b  

Забелязва се че най-голямо влияние върху неравномерността оказват единичните 
фактори с коефициенти 1,82, 1,37 и 1,18. По-малко влияние оказват комбинираните 
взаимодействия между двойките фактори с коефициенти 1,06, 0,88 и 0,65. Минимално 
влияние оказва тройното взаимодействие между факторите с коефициент -0,33. От фиг.3-5 
се отчита, че с нарастване на избрания за константа входен фактор в границите на 
факторното пространство и увеличение на останалите два фактора, неравномерността се 
увеличава. 

 
2. Положителните стойности, стоящи пред всички коефициенти, без фактора на 

тройното взаимодействие, показват, че увеличение на центровката 1x  в задната зона до 
mmR 79 , увеличението изтеглянето в задната зона 2x  до 48,2IIIIIi  и увеличението на 

сумарното натоварване до kg25  довежда до увеличение на фактора на оптимизация, т.е. 
увеличение на неравномерността на преждата. 
 

3. Според експерименталните данни и изчислените параметри на оптимизация, 
представени в табл.4 64,182 y  и 66,185 y , се получава, че оптималните настроечни 
параметри са установени в опити 2 и 5. Оптималните варианти за настроечни параметри са 
представени в табл.7. 
 
 Оптимални варианти за настроечни параметри Табл.7 

jN  1x  
центровка mmR,  

2x  
изтегляне IIIIIi   

3x  
натоварване, kg 

2 79 1,5 19 
5 77 1,5 25 

 
От табл.1-3 определяме следните оптимални настоечни параметри на изтеглителния 

апарат – табл.8. 
 
 Оптимални настоечни параметри на изтеглителния апарат Табл.8 

jN  
1x  

центровка, mm 
2x  

изтегляне 
3x  

натоварване, kg 
IIIR   IIIIIR   IIIi   IIIIIi   I вал II вал III вал 

2 45 3щL  20,8 1,5 8 6 5 

5 45 1щL  20,8 1,5 10 8 7 
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Записване на получения модел в натурални единици 
Получените натурални стойности на входните фактори се заместват в уравнението на 

регресия и се получава математическия модел в натурални единици: 
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Разработване на софтуер за управление на двигателите и сензорната система 
на стенд за двумерно многоциклово натоварване 

 
Даниела Софронова, Явор Софронов, Христо Гендов 

 
Разработен е софтуер за стенд за изпитване на плетени платове на двумерно 

многоциклово натоварване, в развойна среда на LabView. Софтуерът се състои от блок 
за управление на двигатели, задвижващи направляващата система и блок за четене и 
записване на сигнали, постъпващи от сензорната система. С тези данни се построява 
диаграмата сила-удължение, описваща механичното поведение на бримковите 
структури. 

 
Ключови думи: софтуерна програма, управление на двигателите, DAQ, стенд, двумерно 

натоварване 
 

Development of software program for motor and sensor system’s control on a 
device for biaxial cycle loading  

 
Daniela Sofronova, Yavor Sofronov, Christo Gendov 

 
A software program in a platform of LabView for motor’s control on a device for testing of 

knitted fabrics by biaxial cycle loading is developed. The signals obtained from the sensor system 
are reading and writing from the program that allow to receive a diagram load-extension describing 
the mechanical behavior of knitted structures. 

 
Въведение 

 
Цялостната концепция относно изграждането на конструкцията на стенд по нов метод за 

изпитване на плетени платове на двумерно и пасивно тримерно многоциклово натоварване, 
включваща механиката на задвижване на челюстите и хардуерната част за управление на 
двигателите, са обект на друга авторска статия [1]. Тук ще бъде разгледано разработването 
на сензорната система и софтуерната програма за управление на стенда. 

Най-подходяща за програмиране на кода за управление на двигателите и 
регистрирането на сигналите, постъпващи от сензорната система, е графична програмна 
среда на National Instrument, наречена LabView (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering 
Workbench), за която ТУ-София разполага с лиценз за ползването й. Графичният програмен 
език е G и съдържа пълноценна развойна среда с много библиотеки и инструменти. LabView 
намира приложение за извличане на данни и индустриална автоматизация върху множество 
платформи, включително Microsoft Windows, Linux, Solaris и MacOS [7]. 

 
Изложение 

 
Разработването на сензорната система е важен и отговорен етап от проектирането на 

стенд за изпитване на плетени платове на многоциклово натоварване в областта на малките 
опънови сили. Нейната основна задача е да се установят диаграмите сила-удължение при 
прилагане на различни варианти на натоварване, описани в друга авторска статия [2]. За 
получаване на хистерезисните криви е необходима информация, постъпваща от два типа 
сензори: за измерване на линейно преместване и за измерване на силата.  
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Важно е да се отбележи също, че сензорната система трябва да извежда сигналите с 
голям коефициент на усилване и ниско ниво на шум, за да бъдат ясно различими един от 
друг, в противен случай няма да бъдат коректни получените данни. 

А) Проектиране на измервателната система 
Проектирането на измервателната система се изразява в изграждане на сензорна 

система, в която “сензорът е първичната част от измервателната верига, която преобразува 
входната променлива в подходящ за измерване сигнал” [3].  

Основните изисквания при създаването на измервателния модул включват: способност 
за отчитане на максимална сила и линейно преместване, точност, разделителна способност 
и повторяемост.  

В настоящия случая най-подходяща за събиране на данните от сензорите и 
изпращането им към РС е DAQ системата като свързването между отделните модули 
схематично е представено на фиг.1. 

Преобразувател
на сигнала

DAQ хардуер РС и софтуерВходни/изходни 
сигнали
Аналогов

Цифров

Брояч/Време

Сензор

Мотор

Релета

 
Фиг.1 Събиране на данни от сензорите на РС с DAQ хардуер 

 
И както се вижда от схемата, представена по-горе, DAQ системата се състой от 5 

компонента: сензори, сигнали, устройство за преобразуватели на сигналите, DAQ хардуер и 
DAQ софтуер. 

 Избор на сензори 
От съществуващите видове сензори за измерване на линейно преместване [3,7] са 

избрани линейни потенциометрични сензори, тъй като предлагат най-доброто съотношение 
цена/качество, имат линейна характеристика на зависимостта съпротивление-напрежение и 
обхватът (0-60 mm) и константата им (0,01 V) отговарят на нуждите за измерването.  

Аналогично, най-подходящи от сензорите за измерване на силата на опън са 
тензометричните силоизмерватели, характеризиращи се също с невисока цена, клас на 
точност 0,01 N, добра чувствителност, слаба нелинейност, нисък хистеризис, малко по 
големина пълзене, не се влияят силно от влажността и температурата на работната среда. 
Работният им измервателен обхват е съобразен с големината на максималната сила на 
опън, която ще се прилага при изпитването. Предвиден е задължително запас при 
претоварване.  

 Избор на преобразувател на сигналите от тензометричните силоизмерватели 
Тъй като изходящите сигнали от тензометричните силоизмерватели са малки по 
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Ф
иг.2 Външен вид на разработената платка за 

усилване на изходящите сигнали от 
тензометричните силоизмерватели 

амплитуда в рамките на няколко mV и са смесени със смущаващи сигнали и шумове, и за да 
се формира сигнал с оптимални характеристики (т.е. да бъде поне 5 V) за следваща 
обработка, е необходимо да се изгради схема за преобразуване на сигналите, която може 
да включва усилвател, филтър и други аналогови схеми. Избран е операционният усилвател 
(ОУ), структурната схема на който се състои от следните основни стъпала: 

1. Входно стъпало 1– има 2 входа: инвертиращ и неинвертиращ, и осигурява голямо 
входно съпротивление, усилване на подадения сигнал и подтискане на случаен 
сигнал; 

2. Усилвателно стъпало 2 – изпълнява се от транзистори, включени по схема на ОЕ 
като осигуряват усилване по напрежение; 

3. Изходно стъпало 3 – изпълнява се от транзистори, включени по схема на ОС като 
осигурява усилване на тока, малко изходно съпротивление, добър КПД и ниско ниво 
на НЛИ. 

Основните технически параметри и 
характеристика на ОУ са коефициент на 
усилване, амплитудна характеристика, 
входно съпротивление и др. 
Реализираното усилване на сигналите от 
тензометричните силоизмерватели е 
представено на фиг.2.  

Освен това избраните сензори за 
измерване на сила и линейно 
преместване спадат към групата на т.нар. 
пасивни сензори, които се 
характеризират с това, че не могат 
непосредствено да преобразуват 
енергия, но управляват енергията или 
възбуждането, постъпващи от друг 
източник. За захранването им е 
необходимото напрежение от 5 V, което се осигурява от DAQ хардуера, който е четвъртият 
елемент в DAQ системата.  

 Избор на DAQ хардуер 
Избран е DAQ хардуер модел NI USB-6008, които е подходящ за събиране на 

аналоговите сигнали, постъпващи от двете групи сензори, тъй като има 8 аналогови входа, 
достатъчна честота на семплиране на данните от  и резолюция от 11 бита. При 
постъпване на входните променливи аналогови сигнали в AI входовете, те се конвертират с 
помощта на АЦП в цифрови като преди това сигналите от MUX се предават на PGA 
програмируем усилвател. 

DAQ хардуерът разполага още с 2 независими аналогови изходни канали, които могат 
да генерират изходни данни от 0 до 5 V и следователно могат да бъдат използвани за 
подаване на сигнали от DAQ софтуера към хардуерното управление на двигателите за 
спиране и пускане, и за завъртане напред и назад. Могат да бъдат направени и 
допълнителни настройки с помощта на софтуерния продукт. Основният блок е отново DAC, 
но той служи за конвертиране на цифровите кодове в аналогови сигнали на напрежението, и 
е един за всеки изходен канал. Когато се използват DAC блокове, могат да се възникнат 
смущения на изходния канал, които са нормални и се дължат на остатъчни заряди, тъй като 
DAC превключва от една стойност на напрежението на друга. За премахване на тези 
смущения най-често се използват филтри в зависимост от честотата и причината за 
възникването на изходния сигнал.  

Важно е да се отбележи също, че NI 6008 e организиран с FIFO структура, което 
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означава, че данните се задържат по време на тяхната преработка с помощта буфер с цел 
да не се загуби информация 

Последният елемент от DAQ системата е DAQ софтуерът, чиято основна задача е да 
регистрира и съхранява в подходящ вид сигналите от DAQ хардуера и да изпраща сигнали 
чрез последния към хардуерното управление на двигателите с цел постигане на основните 
движение на механиката на стенда за осъществяване на циклови изпитвания.  

 Избор на DAQ софтуер 
DAQ софтуерът включва драйвери и софтуерен продукт, последният от които изпраща 

команди към драйверите, за да изисква получаване или връщане на прочетените данни. 
Получените данни от DAQ хардуера могат бъдат анализирани и илюстрирани посредством 
графики с помощта на програмата.  

Измервателната система се състои от следните софтуери: 

 NI DAQ – софтуер, който контролира DAQ хардуера; 
 Measurement & Automation Explorer (MAX) – софтуер, който комуникира между 

LabView и NI-DAQ 
 LabView – софтуер, който се използва за създаване на приложение за 

изпращане на команди към драйверите и за получаване, анализиране и 
представяне на данни. 

NI DAQ се състои от 2 драйвера: традиционен NI-DAQ и NI-DAQmx, всеки от които е със 
собствен програмен интерфейс (API), хардуерна конфигурация и софтуерна конфигурация. 
DAQ софтуерът се използва за осъществяване на комуникация с DAQ устройството като E 
Series multifunction I/O (MIO) устройства, SCXI модули за регулиране на сигналите и модули 
за превключване. Той е съвместим с програмните езици като Labview, Measurement Studio, 
Microsoft Visual C/C++, Microsoft .NET , Visual Basic и ANSI C. NI-DAQmx е последната версия 
на драйверите на NI DAQ с нови VI, функции и инструменти за контролиране на 
измервателното устройство. NI-DAQmx осигурява интерфейс и множество от инструменти за 
програмиране и конфигуриране на DAQ хардуера и има следните предимства пред 
предишната версия: DAQ Assistant, графичен интерфейс за конфигуриране на 
измервателните задачи, канали и мащабиране.  

MAX е базирано на Windows приложение, което се инсталира при инсталацията на NI 
DAQ и намира приложение при конфигуриране и тестване на NI софтуера и хардуера, 
добавяне на нови канали и интерфейси, разпознава устройствата и инструментите, които са 
свързани към DAQ хардуера. MAX включва следните категории функции: Data 
Neighbornhood, Устройства и интерфейс, VI инструменти, Мащабиране, История на данни, 
Софтуер, VI Logger Tasks.  

Data Neighbornhood осигурява достъп за наименуване на конфигурираните физически 
канали в системата, включително DAQ виртуални канали и задачи, за тестване и 
реконфигуриране на виртуалните канали, за създаване и конфигуриране на настройки за 
виртуалните канали с помощта на DAQ Assistant. Последният е графичен интерфейс за 
изграждане на измервателните канали и задачи като могат да бъдат направени настройки за 
всеки един канал (да се въведе мащабиране и обхват) и да бъдат наименувани. Задачата 
(Task) представлява сборът от каналите, характеризиращи се с еднакво време и начало на 
събиране на данните. 

Категорията устройства и интерфейс включва инсталирани и „засечени“ NI хардуерни 
устройства, самодиагностика (Self-Test), тестов панел (Test panel), нулиране (Reset), 
свойства (Properties) и самокалибриране (Self-Calibrate). 

Б) Разработване на DAQ софтуера в развойна среда на LabView 
Основните изисквания към специализирания софтуер са пряко свързани с възможността 

за осъществяване на предложените варианти на натоварване [1] и за отчитане на 
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сигналите, постъпващи от сензорната система: 

1. Да приема и изпраща данни с необходимата скорост. 
2. Да разчита получените сигнали с висока точност и честота на дискретизация. 
3. Да запазва получените данни от DAQ хардуера под формата на подходящ за 

целта файл. 
4. Да се изчертава графика сила-удължение на предния панел. 
5. Да дава възможност за калибриране на сензорите с цел да се отчетат 

коефициентите и функционалните зависимости на електрическите сигнали от 
хардуерната част. 

6. Да организира логиката и взаимовръзка между компонентите с цел постигане 
на изискванията към стенда от гледна точка на осъществяване на 
предложената от автора методика на изпитване: 
 Да се задава избор и стойност на натоварването – до достигнато 

удължение или достигната сила; 
 Да се задава избор и стойност на разтоварването – до достигнато 

удължение или достигната сила; 
 Да се изключват двигателите при достигане на зададеното удължение или 

сила и да се завъртят в обратна посока до достигане на второ гранично 
положение; 

 Да се задава време за престой в цикъла натоварване-разтоварване; 
 Да се задава брой цикли ( ); 
 Да се задават скоростите на двигателите; 

7. Да направи необходимите обработки на входните сигнали. 
8. Да генерира и изпраща изходни сигнали.  

Процесът на развиване на софтуерната програма може да бъде разделен на няколко 
подпрограми. 

 Разработване на подпрограма за четене на сигналите, постъпващи от 
сензорната система 

Първоначалният вариант на тази подпрограмата за четене и записване на цифровите 
сигнали, постъпващи от DAQ системата, бе осъществен с използването на вградените в 
библиотеките на програмата VI (фиг.3) и тя се състои от следните модули: 

 DAQ Assistant за улавяне на постъпващите сигнали от DAQ системата; 
 Филтри за подтискане на шумовете на сигналите, постъпващи от 

тензометричните силоизмерватели; 
 Функция за обединяване на сигналите; 
 DAQ Assistant за изчертаване на диаграма сила-удължение; 
 DAQ Assistant за записване на постъпващите данни. 

 
На DAQ Assistant е необходимо да бъдат направени няколко настройки. На първо място 

е важно да се уточни вида на получаваните аналогови сигнали от сензорите (DC (слаб), 
Time Domain (бърз, форма) и Frequency Domain (бърз, площта на честотата)), тъй като от 
него ще зависи начина, по който ще бъде четен сигнала (N samples, Continuous, и др.), броят 
на порции и скоростта, с която порциите данни ще бъдат прочитани от DAQ хардуера и 
съответно ще бъдат изпращани към другите подпрограми. При избиране на висока скорост, 
оригиналният сигнал се представя по-добре, отколкото при ниска скорост. Съгласно 
теоремата на Nyquist броят на порциите трябва да бъдат два пъти по-голям от скоростта на 
максималната честота на сигнала [8].  

Освен това е необходимо да се направи избор на източника на т.нар. плаващи сигнали 
като най-подходящ е RSE, тъй като позволява да се използва целият брой на наличните 
канали за разлика от диференциалния източник, който ги отрязва на 2. 
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Както стана ясно, в DAQ 
Assistant могат да бъдат 
зададени минималната и 
максималната стойности на 
сигналите в съответните 
единици, което е извършено в 
процедурата по калибрацията 
на сензорите и е описано в т.2.  

Резолюцията и обхвата 
(  на DAQ хардуера 
определя най-малката 
доловима промяна в 
напрежението на входа, 
наречена широчина на кода и за 
настоящия случай е . 

В тази подпрограма са 
включени филтри за изчистване 
на сигналите, постъпващи от тензометричните силоизмерватели като е избран lowpass 
филтър. Уточнени са също честотите, при която става изрязването на сигналите като те 
задължително трябва да бъдат по-малки от тази при High cutoff frequency, и се получават от 
критерия на Nyquist като по подразбиране са с големина 100 Hz. Освен това са използвани и 
елементарни математически числени изчисления при решение от страна на оператора да 
зададе коригиращи коефициенти на сигналите от DAQ преди стартиране на изпитването, с 
цел осигуряване на първоначално опъване (може да се въведе и 0).  

Но след по-задълбочено запознаване с DAQ Assistant се установи [7,8,9], че по този 
начин на представянето му произтича забавяне на четеното на сигналите, прекъсване на 
четеното в определени моменти, когато става изпращането на порциите данни, което е 
неприемливо за целите на проектирания стенд, тъй като се губи информация. Ето защо е 
необходимо да се осигури непрекъснато и то при висока скорост четене на сигналите. За 
тази цел DAQ Assistant се разбива на самостоятелно VI. Освен това бяха извършени редица 
допълнителни операции, отнасящи се до отделяне на инициализацията на каналите извън 
използваната loop структура, което е също причина за намаляване на скоростта на четенето 
на данните, тъй като в първоначалната версия този процес се изпълняваше всеки път при 
прочитането на данните от сензорите. За всеки от каналите е направено съответното 
мащабиране съгласно получените данни от калибрацията на сензорите и е зададен 
обхватът им на действие.  

След инициализацията информацията постъпва в Sample Clock (фиг.4), където се 
задават скоростта на четене на порциите, брой на порциите и се избира „непрекъснато“ 
четене. По този начин DAQmx конфигурира комутатор за хардуерно времево зависим I/O. 
При избиране на непрекъснато четене автоматично се прилага т.нар. кръгов буфер, при 
който броят на порциите определя големината на буфера за всеки един канал, а скоростта 
определя колко бързо се четат порциите и се трансферират в хардуера FIFO.  

Следващият модул е стартиране на четенето, а самото четене се осъществява вътре в 
Stacked Sequence структура, която от своя страна е поставена в While loop структурата.  

Броят на порциите тук за всеки един канал определя колко порции се теглят от буфера 
към софтуера. Избраният механизъм на трансфер (DMA, Interrupt Request, Programmed I/O, 
USB bulk) определя колко порции са действително пренесени от хардуера FIFO към РС 
буфера. Когато се използва Programmed I/O метод, DAQmx Read взима порциите директно 
от FIFO, докато при останалите механизми, които са хардуерно времеви зависими, се 
препоръчва броят на порциите да бъде 1/10 –та от скоростта, характерна за DAQmx Timing. 
При задаване на броят на порциите -1, то тогава всички текущи налични в буфера данни се 
прочитат от софтуера. Важно е да се отбележи също, че скоростта, при която се 

 

Фиг.3 Първоначална версия на подпрограмата за четене и 
регистриране на сигналите от сензорите 
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Фиг.5 Блок-схема на подпрограма за организиране 
на логиката на процеса натоварване-разтоварване 

при цикъл Вярно 

трансферират данните от FIFО към буфера, трябва да бъде приблизително равна на 
скоростта, с която данните предварително се зареждат в него. 

 
 

Фиг.4 Нова версия на DAQ Assistant, осигуряващ висока скорост на четене на сигналите 
 

Буферирането на прочетените данни, извършено в Stacked Sequence структура, отиват 
в FPGA паметта и се трансферират в реално време в процесора без загуби, с което 
значително се повишава скоростта на събиране на данните.  

 Разработване на подпрограма за организиране на логиката на процесите 
натоварване-разтоварване 

За организация на логиката на 
подпрограмата за осъществяване 
на процесите натоварване-
разтоварване, характерни при 
цикловите изпитвания, е избрана 
Case Structure, прилагаща се при 
контролиране на повтарящи се 
операции (фиг.5). Тя се състои от 
два или повече случая или 
подпрограми (Вярно и Невярно) и 
във всеки един от тях може да се 
организира различна логика в 
зависимост от търсеното решение. 
Определянето на това кой от 
двата случая да се извърши 
зависи от получения входен 
сигнал като в настоящия случай е 
подходящо за входен сигнал да се 
избере индикатора за смяна на посоката на въртене на двигателите. Сравненията, които се 
извършват вътре в структурата при случай Вярно са за проверка дали текущите стойности 
на удължението и силата на опън са по-малки от зададените ограничения при разтоварване. 
Ако е вярно, тогава сигналите постъпват в следващата функция, която е аналогична на OR 
при програмните езици с последователно изпълнение на командите. Изходните данни 
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Фиг.6 Блок-схема на подпрограма  
за броене на цикли 

достигат до индикатори, показващи, че е достигната зададената граница на натоварване 
или удължение или достигнат лимит при едновременно достигане на двете граници. След 
това сигналът от сензорите постъпва в друга For loop структура, изпълняваща се N пъти, 
като преди това Вярно или Невярно се преобразува респективно в 0 или 1. Данните от двата 
случая се записват в нов DAQ Assistant, който от своя страна също е поставен в loop 
структура и чрез него се изпращат команди към DAQ хардуера за спиране на двигателите. 
Последният от своя страна ги изпраща на хардуерното управление на двигателите. В 
последната е зададена функция за задържане в милисекунди, която може да се приложи за 
някои от видовете натоварване. Командата за смяната на посоката на въртене също се 
подава към DAQ Assistant. 

 Разработване на подпрограма за броене на 
циклите и за спиране на двигателите 

Разработена е и подпрограмата за броене на 
циклите, провеждащи се при всяко конкретно изпитване. 
Всички подпрограми са включени в една обща структура, 
като в настоящия случай е избрана For loop структурата. 
Последната може да се изпълнява N брой пъти, което 
число от своя страна се задава с помощта на индикатор 
на предния панел. Общият вид на блок-схемата е 
представена на фиг.6. 

 Разработване на подпрограма за управление 
на двигателите 

С помощта на тази подпрограма могат да бъдат 
избирани различни скорости на движение на двигателите 
като диапазонът е от 0 до 255. Блок-схемата на 
подпрограмата е илюстрирана на фиг.7. 

Изборът на скоростите се осъществява със 
разделяне от символ, в случая запетая, и съответното 
число (от 0-255). След преобразуването на числените 
данни в стрингове от всеки един двигател, те се 
обединяват в единичен стринг и се записват в 
посоченото от VISA resource name сериен порт. 

В) Тестване на сензорната система 
Извършени са серия от тестове относно работата на 

сензорната система с NI MАX и са идентифицирани 
каналите, през които постъпват сигналите от 
потенциометрите и тензометричните силоизмерватели. С 
помощта на проведените тестове са определени и 
големината на шумовете в изходно и крайно положение 
на сензорите, които са предпоставка за грешки в отчитането на сигналите.  

От показаните в табл.1 резултати се вижда ясно, че действителната абсолютна грешка 
при потенциометрите е в рамките на 0,006-0,013 V в начално положение, а в крайно шумът 
достига до 0,01 V.  

                                                            Табл.1 Регистрирани шумове на сензорите 
Сензори Единица Канал 0 Канал 1 Канал 2 Канал 3 
Начално положение V 0,01 0,006 0,01 0,013 
Крайно положение  V 0,01 0 0,01 0,01 
  Канал 4 Канал 5 Канал 6 Канал 7 
Начално положение V 0,01 0,006 0,0055 0,01 

 

Фиг.7 Блок-схема на 
подпрограма за управление на 

двигателите 
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При сензорите за измерване на сила регистрираните шумове са в границите на 0,0055-
0,01V, което е напълно приемливо. 

Г) Калибриране на сензорите 
Съществуват два основни метода за извършване на калибрация на тензометричните 

силоизмерватели от общо 7 [4,5]. По първия метод процедурата се състои от извършване на 
натоварване на опън на сензорите с еталонни маси, а по втория с универсален тестов уред, 
последният от които е избран като вариант. Измерването на силата на опън в N се 
извършва със силоизмервателен инструмент Insize с точност до 0,001 N, а отчитането на 
електрическите сигнали в V се осъществява с MАX. Сензорите за измерване на силата на 
опън са калибрирани за „работна“ сила 5  и теоретично не би трябвало да се наблюдава 
претоварване на сензорната система. Процедурата по калибрирането им е следната: 

1. Нулиране на индикатора на силата в N. 
2. Позициониране на силоизмервателния инструмент в една равнина с челюстта, 

на която е монтиран съответният сензор. 
3. Прилагане на нарастваща сила на опън в N на 5 равни по големина стъпки за 

работния обхват на сензора. 
4. Отчитане на напрежението в V за всяка една стъпка. 
5. Прилагане на намаляваща сила на опън (реверсиране) в N на 5 равни по 

големина стъпки. 
6. Отчитане на напрежението в V за всяка една стъпка. 

Първоначално са заложени резистори със съпротивление 91Ω в усилвателната платка, 
и получените резултати от изследването на зависимостта U=f(F) е представена графично на 
фиг.8, а като данните представляват средноаритметична стойност от 3 измервания за всеки 
един сензор.  

    
а)      б) 

Фиг.8 Зависимост напрежение-сила на опън до 5N при ТС  
а) с резистор 91 Ω, б) с коригирани резистори 

От графиките се вижда ясно, че зависимостта между напрежението и силата на опън e 
линейна с малки отклонения дължащи се на натрупването на случайни грешки от 
измерването. Но по-важно е, че най-голямото регистрирано напрежение е за а4 със 
стойност 2,25, което означава, че е необходимо да се въведат корекции в напрежението 
чрез промяна на съпротивлението. Данните от проведеното експериментално изследване с 
коригираните резистори е илюстрирано графично на фиг.8,б. Освен това тези получени 
зависимости напрежение - сила на опън са въведени в DAQ Assistant като по този начин 
регистрираните данни от софтуерния продукт, идващи от сензорната система, са с 
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Фиг.9 Зависимост напрежение-линейно 

преместване при потенциометрите 

необходимата точност за целите на изработения стенд и са със съответна дименсия на 
изследваните величини. Това е важно и от 
гледна точка на управлението на 
двигателите за осъществяване на 
коректно изпитване, тъй като тяхното 
движение въртене напред и въртене назад 
се определя от получените сигнали от 
сензорите, заложени в логиката на 
програмата 

Аналогично, процедура по калибрация 
е извършена и за потенциометричните 
сензори, която е сравнително кратка и 
лесна. Тя включва първо определяне на 
хода на всеки един сензор с помощта на 
електронен шублер с точност до  и 
второ измерване на напрежението в две 
точки – начално и крайно положение, тъй 
като зависимостта е линейна. 

Данните от направено изследване са представени на фиг.10 и получените зависимости 
са въведени също в DAQ модула от софтуерната програма. 

 
Заключение 
В заключение може да се обобщи, че е реализирано компютъризирано управление на 

стенд с четири двигателя, с оглед осъществяване на различни видове циклови 
натоварвания при изпитване на плетени платове. Сигналите от сензорната система се четат 
и обработват от разработената софтуерна програма в развойна среда на LabView с висока 
скорост и позволяват да се анализира поведението на бримковите структури при прилагане 
на двумерно и тримерно натоварване в областта на малките опънови сили. 
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Печатане върху вискозна и полиестерна тъкан с директни мастила за 
целулоза 

 
Михаил Панчев 

 
В статията са представени резултатите от влиянието на прането върху 

отпечатък на два вида материал, получен с помощта на текстилен принтер при 
използването на водоразтворими мастила за целулоза. С което се цели установяване 
при кои параметри на прането най-малко се изменя качеството на полученият 
отпечатък. 

Ключови думи: текстилен печат, текстилни принтери, дигитален печат, пране. 
 

Printing on viscose and polyester fabrics with direct inks for cellulose 
Mihail Panchev 

 
The paper presents results about the influence of washing on the footprint on viscose and 

polyester fabrics. The footprint is obtained by a textile printer using water soluble inks for cellulose. 
The aim of the study is to be set up parameters of laundering at which the quality of the print is 
worsened the least. 

 
Въведение 
С навлизането на иновативните печатни технологии се предлага бързо лесно 

отпечатване в неограничени количества изображения върху платове с различна структура и 
цвят. Печатането на текстилни платове може да се раздели на две основни групи. Първата 
група са традиционните методи в които се включват директен печат, печатане чрез 
разяждане и печатане чрез резервиране. Във втората група са съвременните методи за 
печат, които се разделят на преносен и мастиленоструен печат. 

Съвременните текстилни принтери предлагат възможности за дигитален печат върху 
готови изделия на сканирани изображения и мостри в реален мащаб. От изключителна 
важност за яркостта на цветовете при печат е високата резолюция на възпроизвежданото 
изображение[1].  

Използването на дигитални принтери за печатане върху готови изделия дава 
възможност бърза и лесна промяна на изработване на отпечатъка без да има ограничение в 
количеството на използваните цветове.  

Масовото въвеждане на текстилните принтери в производството става през 80 година на 
миналият век. Те имат редица недостатъци, като скоростта на принтиране, вида и 
вискозитета на текстилните мастила, вида на използваните дюзи и др. В продължение на 35 
години част от недостатъците са разрешени по един или друг начин, което е предпоставка 
за класификацията на мастиленоструйните принтери на два основни вида:  

1. DOD (Drop on demand – капка на поискване) и 
2. CIJ (Continuous Ink Jet System – непрекъснати мастилени струи) [2]. 
Най-разпространените принтери са с капка на поискване с термални глави за печатане. 

Устройството, което създава капката е на принципа на оформяне и пукане на балончета 
мастило. Времето е 80-200 μs. Импулсен електрически сигнал в нагревателите на върха на 
дюзата произвежда многобройни внезапни повишения на температурата (300÷400 оC) за 
секунда. Всяко от тези температурни покачвания оформя малко балонче, което упражнява 
натиск, който предизвиква изхвърлянето на единични ултра финни капчици от дюзата. 
Изхвърлянето на балончето, последвано от неговия колапс, създава вакуум, който засмуква 
ново мастило, заемащо мястото на изхвърленото и процеса започва отначало.  
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DOD-капка на поискване е по-лесна за поддържане система, за която има много патенти. 
Сименс започва производтвото на много пиезо принтери за офиси от 1980г. Seiko Epson 
прeз 90 г. усъвършенства скоростта на печатане, резолюцията на принтиране и 
моделирането на капчиците чрез по-интелигентни технологии. За текстила изброените 
принтери постигат 1 m на min и до 1360 струи, което е предпоставка за по-малко видове 
грешки. Проблемът са нагревателите, които достигат до 400 оC за няколко микросекунди. 
Някои добавки в мастилата могат да причинят тяхното увреждане.  

Мастиленоструйният печат има и своите недостатъци. Технологията все още е 
ограничена от ниска производствена скорост, недостатъчна достъпност до трайни багрила и 
мастила с нисък вискозитет и малък размер на мастилените резервоари. Платът трябва да 
бъде предварително обработен, за да може да поема бързо багрилото. Все още не се 
предлагат важни неорганични пигментни и мастила като перлен отблясък, металик или бели 
пигменти. Друг недостатък на мастиленоструйният печат е, че не всички видове тъкани 
могат да бъдат подложени на печат. Тепърва се очакват и предложения за ефективни 
завършителни операции, които да се провеждат след печатането, с цел подобряване 
качеството на получаваните изображения. 

Основният материал за офис и домашно принтиране е хартията, която има аналогичен 
на памука химичен строеж – природният полимер целулоза. Затова мастилата, изплозвани 
за печат на хартия, са много подобни или същите като багрилата за печат на памук (напр. 
директни, реактивни багрила). Обаче, когато те се прилагат за текстилни материали към тях 
има много по-големи изисквания, отнасящи се до трайното им запазване в условията на 
употреба и поддържане на изделията.  

Мастилата които най-често се използван са за печатане на целулозни материали и в по 
малка степен за полиестер. При използване на принтера в производствени условия 
количеството на смолата която се използва е 8% от общото тегло на мастилата, това налага 
всекидневно експлоатиране на принтиране. Водещо до нерентабилност в производството. 

Целта на настоящото изследване да се печата върху вискозна и полиестерна тъкан с 
директни мастила и концентрация на свърващото вещество 4%.  

Целта се постига чрез изследване устойчивостта на отпечатъка при пране. Определяне 
степента на изсветляване, наситеността на цвета и оттенъка. 

 
Експериментална част. 
Експериментите се извършват на принтер texjet plus на фирма Polyprint в лаборатория 

на катедра „Текстилна техника”. 
Използвани на два вида материал, като в таблица 1 са представени основните им 

характеристики. 
Таблица 1 

№ на материала сплитка състав площна маса гъстина 

линейна 
плътност на 

нишките 

1 Лито  100% ВИ 72g/m2 

Ро = 260 
н/10 cm To = 16 tex 
Рв = 240 
н/10 cm Tв = 16 tex 

2 

2

4
1 zА  

100% ПЕ 180g/m2  

Ро = 400 
н/10 cm To = 12 tex 
Рв = 280 
н/10 cm Tв = 36 tex 

 
След отпечатване на материала нанесеното мастило върху тях трябва да се фиксира, за 

целта се използва термопреса. Продължителността на обработка на пробите е 1 min, а 
температурата 165 оС. 
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След фиксирането проби се разделят на три и се обработват по определена схема 
показана на таблица 2.  
 
                                                                                                Таблица 2 

№ група T [oC] TCC [g] t [min] * 
1 40 20 30÷150 
2 50 20 30÷150 
3 60 20 30÷150 

* прането се извършва с интервал от 30 min. 
Анализ на получените резултати 
За да се определят параметрите на цвета се правят поредица от измервания на апарат 

datacolor. Той дава възможност да се направи сравнение в изменението на цветовете, като 
за целта се използва отпечатана но непрана проба, която се явява базова и спрямо нея се 
сравняват изпраните мостри.  

Измерват се три основни показателя изсветляване (загуба на цвета) на пробата, 
наситеността на цвета и промяната на оттенъка. Тези три характеристики формират 
параметрите му. След получаване на резултатите и преизчисляването им са представят в 
процентно съотношение.  

 
Определяне изсветляването на отпечатъка 
На фиг.1. графично са представени резултатите от загубата на цвета на двата вида 

материал, при различна температура на пране и времетраене. 
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Фиг.1. Изсветляване на отпечатъка след пране при променлива температура и време. 
А – 100% вискозна тъкан, Б – 100% полиестерна тъкан  
1 – пране при 40 оС, 2 – пране при 50 оС, 3 – пране при 60 оС. 
 
От фиг.1. се забелязва значително изсветляване на пробите с повишаване на 

температурата и времето за пране. Сравнявайки двата материала по-малки загуби на 
багрило след прането се получава при вискозната тъкан (фиг.1.А) това се дължи на факта, 
че мастилата които се използват са предназначени за целулозни материали, въпреки 
пониженото съдържание на смола (4%) в тях.  

Най-голяма загуба на цвят се забелязва при пробите изпрани при 60 оС в продължение 
на 150 min., като избелването на цвета е 41% за ВИ тъкан.  

Интерес представлява резултатите получени от изследванията за полиестерната тъкан 
(фиг.1.Б). Въпреки, че използваните мастила не се прилагат за полиестерни материали се 
получава значително добър отпечатък. Това най-вероятно се дължи на използваната смола, 
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която след термофиксирането се омрежва върху плата и задържа мастило върху 
материала. 

В потвърждение на получените резултати са представен снимков материал на пробите 
от 100% ПЕ влакна съответно необработена и изпрани при 60 оС и времетраене 150 min 
(фиг.2.). 

 
А 

 
Б 

Фиг.2. Изменение на изсветляването на отпечатъка при материал от 100% ПЕ  
А – необработена проба Б – проба изпрана при 60 оС в продължение на 150 min. 
Загубата на цвят е най-голяма при ПЕ тъкан изпрана при 60 оС в продължение на 150 

min, което се дължи на два основни факта: вида на мастилото и съдържанието на смола в 
него (фиг.2.). 

Определяне наситеността на отпечатъка 
Друга характеристика на цвета е наситеността или чистота — степента на смесването 

му с бяла светлина. Колкото по-малко е бялата светлина, толкова по-наситен е цветът. 
Резултатите от измерването на наситеността са представени на фигура 3.  
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Фиг.3. Наситеност на отпечатъка след пране при променлива температура и време. 
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А – 100% вискозна тъкан, Б – 100% полиестерна тъкан  
1 – пране при 40 оС, 2 – пране при 50 оС, 3 – пране при 60 оС. 
 
Резултатите от наситеността на цвета след различните варианти на пране на вискозната 

тъкан са сравнително по-малки и достига максимална стойност 8,5% (фиг.3.А), а при 
полиестерната тъкан 33%(фиг.3.Б). Въпреки, че количеството на смола което се използва 
мастилата е 50% от тези използвани за целулозни тъкани се получават добри резултати. 

 
Определяне на оттенъка на отпечатъка 
Друга характеристика за определяне на цвета е оттенъка. Той определя отклонението 

спрямо трите основни цвята. На фиг. 4. е представено измененията на оттенъка на цвета 
спрямо синият цвят. 
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Фиг.4. Оттенъка на отпечатъка след пране при променлива температура и време. 
А – 100% вискозна тъкан, Б – 100% полиестерна тъкан  
1 – пране при 40 оС, 2 – пране при 50 оС, 3 – пране при 60 оС. 
От графично представените резултати за оттенъка се установи промяна на цвета клони 

към синята скала. То се дължи на смесването на трите основни цвята. Промяната на 
оттенъка е по-голям на вискозната тъкан отколкото на полиестерната това са дължи на вида 
на влакната полиестерните влакна изграждащи тъканта имат матов характер, докато 
вискозните са прозрачни. 

Изводи:  
От проведените експериментални изследвания на образците за определяне промяната 

на цвета на отпечатани тъкани от 100% ВИ и 100% ПЕ материали могат да се направят 
следните изводи: 

1. Използваното директно мастило е възможно да се използва за печатане на тъкани от 
100% ВИ и 100% ПЕ, при увеличаване съдържанието на смола в мастилото. 

2. За запазване на по дълготраен отпечатък се препоръчва прането да се извърши при 
температура 30 оС и времетраене 30 min. 

3. Когато се използва мастило с намалено съдържание на свързващо вещество е 
необходимо изделията върху които се нанася отпечатъка да не се перат. 
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Изследване върху възпламенямостта и поведението при горене 
на площни изделия за автомобилни седалки 

 
Христина Конова, Радостина Ангелова 

 
Статията представя резултати от експеримент, при който е изследвано 

поведението при горене на няколко вида площни изделия, използвани за автомобилни 
седалки. При излагане на конвективни източници на топлина в неконтролирани условия 
са получени резултати за скоростта на горене в различни направления и за промените в 
структурата на материала, настъпващи в резултат на горенето. 
 

Ключови думи: площни изделия, поведение при горене 
 

Study on the Flammability and Burning Behavior of Fabrics, 
Used for Automobile Seats 

 
Hristina Konova, Radostina Angelova 

 
The paper presents results from an experimental investigation of the burning behavior of fabrics, used 

for automobile seats. The articles are exposed to convective heat sources under non-controlled conditions. 
Results about the burning rate in different directions as well as concerning the structural damages are 
obtained. 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Текстилните материали, използвани в автомобилния интериор, са от групата на 

техническите текстили, към които са поставени специални изисквания за безопасност. Те 
обаче са и сред най-сериозните рискови фактори при възникване на пожар в превозното 
средство, тъй като огънят ги бързо ги обхваща и се разпространява в купето при пътниците. 
Поради тази причина търсенето на начини за намаляване горимостта на тези материали е 
основна задача пред производителите и доставчиците на платове за автомобилен интериор. 

След Втората световна война, когато автомобилната индустрия започва да се развива 
изключително интензивно, много текстилни предприятия постепенно се специализират в 
производството на платове за автомобилния интериор. Развитието на сектора е 
анализирано в [5]. Документът представя в детайли всички аспекти от производството, 
внедряването и свойствата на текстилните материали в автомобилното интеженерство. 
Прегледът на изследванията в областта показва, че повечето работи, отнасящи се до 
обработки за негоримост или забавяне на горенето при материалите, използвани за 
автомобилната индустрия, са публикувани след 80-те години на 20в [3], [6], [10], когато 
естествените материали като памук и вълна са изместени от синтетичните. Използването на 
полиамид, полипропилен и поливинилалкохол, както и на други високотехнологични влакна, 
дава възможност обработката за негоримост да бъде част от самия процес на производство 
на материала на ниво предене. В края на 80-те години компанията Ford предлага 
прилагането на концепцията ОЕМ (Original Equipment Manufacturer) в автомобилостроенето 
– използването на оригинални части и продукти от конкурентна компания за собствената 
марка с разрешението на първоначалния производител; концепцията първоначално е 
прилагана за компютърните технологии [9]. Днес производителите на автомобили са 
обединени в организации според пазара, на който оперират. В условията на икономическа и 
технологична конкуренция се постига по-добър контрол върху качеството и безопасността 
на продуктите им. Друг ефект от това е значителната работа по унифициране и 
синхроннизиране на всички стандарти за качество, които се прилагат днес в тази индустрия 
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[2], [12]. Интерес представлява обощението, направено в [7], на изследванията, извършени 
до 2003 година, в областта на химията на горивния процес, токсичността и другите 
опасности за изложените на риск участници в пожара. 

В предходна публикация [1] е направен анализ на приложимостта на стандартните 
методи за изследване горимостта на текстилните материали в автомобилната индустрия. За 
съжаление, показателите за негоримост, които се получават при тези тестове, се използват 
като ведомствени и служат за окачествяване на материалите. Докладите от изследвания на 
пожари в транспортни средства, по-конкретно в автомобили, показват обаче, че всеки пожар 
възниква и се развива по различен начин, който няма общо с тестовете на материалите, 
които се извършват в лабораторни условия. Показателите, описани в свидетелствата, които 
придружават платовете, всъщност, не се отнасят до поведението на текстила в реални 
условия. Натрупването на база данни, описващи ефекта на горящите текстилни компоненти 
в автомобила, се получава основно при съпътсващи разследвания на действително 
възникнали пожари. В този смисъл полезни биха били експерименти, при които без жертви, 
ранени и материални щети се имитират изцяло или частично условията на пожар, и се 
получи качествена информация за поведението на горящите текстилни материали. 
Например, според информацията, публикувана в [11] цигарите, пурите и лулите за пушене 
са сред основните рискове за възникване на пожари, при които се подпалват многослойни 
текстилни материали от интериора. Стандартните методи за изследване на 
взаимодейстействието между горяща цигара и тапицерията на седалки в автомобила 
проверяват способността на текстилния слой да не се разгори, но не коментират опасността 
за хората, които могат по невнимание да седнат върху разтопен участък. Много често 
повредите в резултат на цигарата се дължат и на оставане на горяща пепел върху 
материала, което също не представлява интерес за авторите на стандартите с подобен 
обхват. 

Експериментът, описан в настоящата статия, представлява полево изследване на 
площни изделия, използвани за автомобилни седалки. Образците са подложени на 
въздействието на конвективен източник на топлина: открит пламък или горяща цигара – две 
от основните причини за възникване и разпространение на пожар в автомобилите. Целта е 
да се наблюдава и опише поведението на площните изделия при горене в неконтролирани 
условия. Резултатите от изследването могат да се използват при пресъздаване и 
симулиране на условията, при които възникват и се разпространяват пожари в купето на 
автомобили. 

 
Описание на експеримента 
Използвани материали 
За целите на изследването са предоставени 3 вида площни изделия от българска 

фирма, производител на калъфи за автомобилни седалки, която е партньор на някои от най-
големите автомобилни заводи. 

Данните в Таблица 1 са от свидетелствата, съпътстващи партидата. Две от мострите 
представляват многослойни структури, включващи лицев плат, слой от полиуретанова пяна 
и подложен плат с носеща (заздравяваща) функция. Третата мостра е естествена кожа. 
Снимки на изследваните образци са показани на Фиг. 1. Материалите са преминали тестове 
за негоримост съгласно стандарт DIN 75200 и е известен най-често определяният показател 
за негоримост – скорост на горене BR [4].  

Площната маса на естествената кожа не е посочена в Таблица 1 поради голямата 
неравномерност на естествената кожа по дебелина. Това е една от причините голям 
процент от този естествен материал да бъде неизползваем, да се преработва, да се 
пренасочва като предназначение или, в краен случай, да се бракува. 

Известно е, че на площните изделия е направена обработка за намаляване на 
горимостта, но информацията за вида на използваните забавители и метода на прилагането 
им е фирмена тайна. 
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Таблица 1. Изходни данни за изследваните материали 

 
№ Мостра 1 Мостра 2 Мостра 3 

1 Наименование на  Stoff Insert Flash  Stoff Rustico Nevada 
  Артикула 

   

2 Вид на материала 

3-слоен 
(„сандвич-
структура” 

3-слоен 
(„сандвич-
структура” 1-слоен  

3 Състав на лицевия плат ПП 100% ПА 100% 
естествена 

кожа 
4 Площна маса (общо) 715g/m2 519 g/m2 − 

5 
Площна маса на лицевия 
плат 418 g/m2   340 g/m2 - 

6 Площна маса на пяната 264 g/m2 116 g/m2 - 

7 
Площна маса на 
подложния плат 33 g/m2 63 g/m2 - 

8 Дебелина 8,8 mm 3,5 mm 1,37 mm 

9 
Здравина на скъсване по 
основа (дължина) 1610,3 N/5 cm 745,8 N/5 cm 596,5 N 

 10 
Здравина на скъсване по 
вътък (ширина) 1083,8 N/5 cm 514,5 N/5 cm 492,1 N 

11 
Разривна деформация по 
основа (дължина) 39,33% 77,56% 

20% при 153,5 
N 

 12 
Разривна деформация по 
вътък (ширина) 31,24% 70,31% 

20% при 139,9 
N 

13 

Скорост на горене по 
основа (дължина), съгл.  
DIN 75200 BR=56,02 mm/min 

BR=56,86 
mm/min 0 

 14 

Скорост на горене по 
вътък (ширина) съгл. DIN 
75200 BR=67,68 mm/min BR=54,1 mm/min 0 

 
 

 
 

Фигура 1. Изследваните образци 
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Метод на изследване 
От мострите се изрязват образци с размери 156х138mm по подобие на изискванията за 

извършване на тест съгласно стандарт DIN 75200 – Фиг. 2. От всеки материал са 
изследвани по 3 образеца. 

Наблюдавано е поведението на материалите при контакт със следните конвективни 
източници: 

- Прилагане на открит пламък в края на мострата в продължение на 15s и последващо 
отстраняване на източника на пламък; 

- Контакт с тлееща цигара, поставена перпендикулярно на площта на мострата. 
- Контакт с тлееща цигара в хоризонрално положение спрямо мострата. Цигарата не 

се отстранява, за да се провери за времето, в което тя би се самоизгасила, какви повреди 
могат да бъдат нанесени на материала. 

- Промени, настъпващи в материла в резултат на наличие на горяща пепел от цигара 
върху повърхността на лицевия плат за неограничено дълго време. 

Експериментите са извършени при съблюдаване на мерките за безопасност върху 
огнеупорна повърхност. Образците се поставят на специално пригодена за целта установка, 
показана на фиг. 2а. 

Изпитванията са заснети с цифрова камера. Получени са следните количествени данни: 
 Време на горене на материала до самостоятелно или принудително изгасване 

Тг, s. Времето се отчита след премахване на източника на пламъка. Получени са 
резултати при горене на образците по направление на основните и на вътъчните 
нишки. Когато материлът не се самозагася, горенето се прекратява принудително, за 
да се избегне възникването на пожар 

 Скорост на горене BR, mm/min – измерено е времето за разпространение на 
пламъка до предварително поставен маркер на разстояние 50mm от началото на 
мострата (фиг. 2б). Този параметър отново е отчитан по двете направления. 

Направените стоп-кадри позволяват да се опишат повредите в структурата на 
изследваните материали. 

 
 

 
 

а) 

 
 

б) 
Фигура 2. Експериментална постановка. 

 
Резултати и анализи 
В Таблица 2 са представени усреднените данни за времето за горене, самозагасяне и 

скорост на горене за трите изследвани материала. 
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Таблица 2. Резултати от тестовете 
 Мостра 
Параметър Мостра 1 Мостра 2 Мостра 3 
Tг/пo основа/, s 40 36 0 
самозагасяне Не Да Да 
Tг/по вътък/, s 20 34 0 
самозагасяне не да да 
BR/по основа/, mm/min 80 90 - 
BR/по вътък/, mm/min 50 100 - 
забележка Нужда от 

принудително 
гасене 

- - 

 
На Фиг. 3 са представени снимки, показващи разрушенията в Мостра 1 от лицевата и 

опаковата страна в резултат на прилагане на открит пламък в края на образеца. 
 

 
а) Лицева страна – по основа 

 
б) Опакова страна – по основа 

 

 
в) Лицева страна – по вътък 

 

 
г) Опакова страна – по вътък 

Фигура 3. Прилагане на открит пламък в края на мостра 1 
 
По време на експеримента е наблюдавано изключително интензивно горене с високи 

пламъци, придружено с активно топене и отделяне на горящи участъци от образците. 
Лицевият плат гори по-бавно от пяната и подложния плат. Налага се принудително гасене 
на мострата. При изпитване на материала в направление на вътъчните нишки той се 
самозагася почти веднага след премахване на източника на горене. В това направление 
мострата се разрушава в много по-малка степен. 

Интересни резултати се получават и при тестовете с цигара. Поставянето на цигарата 
във вертикално положение спрямо плата води до стапяне на лицевия слой, но не се 
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разрушават другите слоеве на материала (Фиг. 4а). Контактът с лежащата върху плата 
цигара води до разрушаване и получаване на вдълбнатина в лицевия плат, но както се 
вижда от Фиг. 4б повредата има различен вид. При оставяне на горящата пепел за 
неограничено време, докато се самозигаси, прогаря лицевият плат и полиуретановата пяна 
(Фиг. 4в). Подложният слой запазва целостта си (Фиг. 4г) 

 

 
а) вертикално разположена цигара 

 
б) хоризонтално разположена цигара 

 

 
в) горяща пепел от цигара 

 

 
г) опакова страна 

Фигура 4. Разрушения в Мостра 1 при контакт с цигара 
 
Образците от мостра 2 горят интензивно при поднасяне на открития пламък в края им, 

както по направление на основните, така и на вътъчните нишки. Трябва да се отбележи 
обаче, че въпреки относително еднаквата скорост на горене в двете направления, при 
изпитването на мострите по направление на вътъчните нишки беше забелязано много бързо 
преориентиране на пламъка по посока на основните нишки. Това обяснява и по-малката 
скорост на разпространение на пламъка до поставения маркер. 

За разлика от образците от първото площно изделие, тези от втория вид се самозагасят. 
Обяснение на този факт може да се търси в обработката за негоримост, която вероятно е 
по-ефективна за този материал. Трудно е на този етап да се предложи обяснение, защо в 
едното направление платът гори в по-малка степен. 
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а) Лицева страна – по основа 

 
б) Опакова страна – по основа 

 

 
в) Лицева страна – по вътък 

 

 
г) Опакова страна – по вътък 

Фигура 5. Разрушение в мостра 2 
 
Контактът с цигара във вертикално и в хоризонтално положение отново води до стапяне 

на лицевия плат и разрушаване на образците в дълбочина (Фиг. 6 а, б). Поради по-малката 
дебелина на материала горящата пепел достига и до подложния слой, който също се 
разрушава (Фиг. 6в). 

 
а) вертикално 

разположена цигара 

 
б) хоризонтално 

разположена цигара 

 
в) опакова страна 

 
Фигура 6. Разрушения в Мостра 2 при контакт с цигара 
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Проведените експерименти с третото площно изделие потвърждават известния от 
литературата факт, че естествената кожа практически не гори. Снимките, показани на Фиг. 7, 
демонстрират, че при всички тестове пламъците не обхващат материала. Единственият 
ефект, който се наблюдава, е известно свиване в областта, която е била в директен контакт 
с открития пламък, както и овъгляване на края на образеца. Тлеенето след премахване на 
източника на пламъка продължава около 3,5 min.  
 

 
а) 

 
б) 

Фигура 7. Горене на естествена кожа 
 

 
Следите от контакта с цигара са практически незабележими. Дори при тестовете с 

горящата пепел след нейното самозагасване се наблюдава само заглаждане на шегрена на 
повърхността.  

 

 
а) 

 
б) 

Фигура 8. Деформация на естествената кожа след контакт с цигара (а) и горяща пепел 
от цигара (б) 

 
 
Изводи и заключение 
Представеният експеримент описва поведението при горене на площни изделия, 

използвани за автомобилни седалки. Получените резултати показват, че скоростта на 
горене при условия, различни от тези при стандартните лабораторни тестове, е значително 
по-висока, а разрушенията в материала – съществени. Различни са и разрушенията в 
зависимост от начина на контактуване със запалена цигара или само с пепелта от нея. 
Настъпилите нарушения на външния вид и целостта, освен естетически са и опасни, поради 
стопяването на плата, което може да остане незабелязано, но да доведе до нараняване на 
пътниците в автомобила. 
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Проектиране на базова конструкция и модел на мъжки гащеризон 
 

Христо Петров 
 

В статията е изложено оразмеряването и геометричното построение на базова 
конструкция и модел на мъжки гащеризон за стандартна фигура. 

Ключови думи: проектиране, базова конструкция, мъжки гащеризон 
 

Design and construction of the base pattern and a model pattern of the male 
jumpsuit 

 
Hristo Petrov 

 
The article stated geometric calculation and construction of the base pattern and model of 

the male jumpsuit for stanadart figure. 
 

Увод 
 

 
 

Фиг.1 Базова конструкция на мъжка риза с ръкав, без платка и без оформен страничен шев 
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Мъжкият гащеризон е вид облекло, което предпазва тялото от различни 
производствени замърсявания, от механични, атмосферни и други въздействия в процеса 
на носене. Той е комбинация между мъжката риза и панталон, обединени по линията на 
талията. Яката обикновено е полулегнала, ръкавите са дълги, а закопчаването е по линията 
на предната среда. В различни части от гащеризона са изработени външно пришити, 
прорязани, или комбинирани джобове, които са с функционално предназначение. 

 
 

Фиг.2 Базова конструкция на мъжки панталон с прибавки за шев 
 
Горната част се строи върху основната конструкция на мъжката риза (Фиг.1), а 

долната – на мъжкия панталон (Фиг.2), оразмеререни за стандартен типоразмер 176/100/94. 
Върху основната конструкция на панталона се правят някои опростявания: 

премахват се прибавките за шев, като се запазват означенията на крайните точки, линиите 
на дължината и за двата детайла се очертават като прави линии и се отстранява участъка 
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от задната част заключен между точки Т9Т4а1. Следва извършване на следните построения 
(Фиг.3). 

 
Същинска част 

 

 
 

                                         а                                                               б   
               

Фиг.3 Построяване на долната част на гащеризона 
 
За Фиг.3а:   К1 – К3 = Д1 – Д3 = К2 – К4 = Д2 – Д4 = 3,0 cm. 
За Фиг.3б:   К1 – К3 = Д1 – Д3 = К2 – К4 = Д2 – Д4 = 3,0 cm;   К3 – 9 = 0,5 К3С4;   9 – 10 = 

1,0 cm (); права линия К – А  Х5 и С5. 
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За съгласуването между горната и долната част, върху панталона се извършват 
следните трансформации. 

 

 
                                         а                                                               б                 
 

Фиг.4 Оформяне на долната част на гащеризона 
 

За Фиг.4а:   Изважда се отделно предната част от Фиг.3, като на този чертеж са 
означени само трансформациите, за което са означени точки Т и Д;   секторът 
ДКСХТТ3Х1К3Д3Д се завърта спрямо т. Д в посока обратна на часовниковата стрелка, така че 
Т – Т/ = 0,5 (Т4Т3 (от ризата) – ТТ3 (от панталона))  0,5 (28,5 – 24,0) = 2,25 cm  
К/С/Х/Т/Т3

/Х1
/С1

/К3
/Д3

/;   секторът ДКСХТТ1Х2С2К4Д4Д се завърта спрямо т. Д по посока на 
часовниковата стрелка, така че Т – Т// = ТТ/ = 2,25 cm  К//С//Х//Т//Т1

/Х2
/С2

/К4
/Д4

/;   прави линии 
Т3

/ – Т1
/ = Д3

/ – Д4
/. 
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                                         а                                                        б                 

Фиг.5 Посторение на гащеризона 
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За Фиг.4б: Изважда се отделно задната част от Фиг.3, като на този чертеж са 
означени само трансформациите, за което са означени точки Т6 и Д;   секторът 
ДКС5Х5АТ7Т4Х4С4К3Д3Д се завърта спрямо т. Д в посока обратна на часовниковата стрелка, 
така че Т7 – Т7

/ = 0,5 (ТТ4 (от ризата) – Т4Т5 (от панталона))  0,5 (28,5 – 26,0) = 1,25 cm  
К/С5

/Х5
/А/Т7

/Т4
/Х4

/С4
/К3

/Д3
/;   секторът ДКС5Х5АТ8Т5Х3С2К4Д4Д се завърта спрямо т. Д по посока 

на часовниковата стрелка, така че Т8 – Т8
/ =  Т7Т7

/ =1,25 cm  К//С5
//Х5

//А//Т8
/Т5

/Х3
/С2

/К4
/Д4

/;    
прави линии Т4

/ – Т5
/ и Д3

/ – Д4
/. 

За оформяне на гащеризона се изваждат предната част и гърба на ризата до 
линията на талията и се съвместват с предната и задната част на панталона (Фиг.5). 

За Фиг.5а: Очертава се предната част на панталона от Фиг.4;   нагоре от т. а/ се 
издига вертикална права  Т1

// и  Т1
// – Т3 = ШКОЛ (ПАНТАЛОН) + (0,0 ÷ 1,0) cm = 3,5 + 0,5 = 4,0 cm;   

предната част от ризата се поставя, така че т. Т3 да съвпадне с т. Т3 от панталона и линията 
Т4Т3 да е хоризонтална;   гладка линия Г4Х1

/К3
/. 

За Фиг.5б: Очертава се задната част на панталона от Фиг.4;   по продължението на 
линията на страничния шев се нанася Т5

/ – Т5
// = Т3

/Т4 от предната част;   задната част на 
ризата се поставя, така че линията ТТ4 да мине през т. Т5

//, а средната линия на гърба от 
ризата да е продължение на седалищния шев на панталона;   гладка линия Г4Х3

/К4
/. 

 

 
                         а                                                                       б 

 
Фиг.6 Модел на мъжки гащеризон 

 
На Фиг.6а е показан мъжки гащеризон, предназначен да защитава от 

производствени замърсявания и механични въздействия. Той се изработва от тъкан плат в 
състав памук/полиестер 35/65, има площна маса 280 g/m2 в различни разцветки, или 
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комбинация от два до три цвята. Закопчаването е по линията на предната среда с цип, 
покрит с пластрон и копче при врата. Яката е полулегнала, а ръкавите са дълги, едношевни 
и завършват с маншет. Има изработени многофункционални джобове на горната и на 
долната част. Моделната разработка се извършва върху построената вече конструктивна 
основа по следния начин (Фиг.6). 

Изваждат се поотделно гърба и предната част от ризата. 
За Фиг.6б (гръб): Р – Р2 = 2,0 cm;   В2 – Р3 = В2Р2, като т. Р3 отстои нагоре от т. Р2 на 

разстояние 0,5 cm;   К1 – 5 = 0,5 (К1Р3);   5 – 6 ≈ 0,5 cm ();   Г4 – 7 = 3,0 cm;   7 – Г5 = 1,0 cm 
();   Г1 – 8 = 0,5 Г1Г4 – (0,5 ÷ 0,7);   Г5 – 9 = 0,5 (Г58);   9 – 10 ≈ 0,8 cm ();   Г5 – 11 = 0,5 (Г5Т4);   
11 – 12 ≈ 0,8 cm (). 

За Фиг.6б (предна част): Р1 – Р4 = 2,0 cm;   В4 – Р5 = В4Р4, като т. Р5 отстои нагоре от 
т. Р4 на разстояние 0,5 cm;   Г2 – К5 ≈ 2,9 cm и Г2К5 сключва ъгъл 450 с Г2Г4;   К5 – 13 = 0,5 
(К5Р5);   13 – 14 ≈ 0,5 cm ();   Г4 – 15 = 3,0 cm;   15 – Г6 = 1,0 cm ();   Г2 – 16 ≈ 0,5 Г2Г4 – 1,0;   
Г6 – 17 = 0,5 (Г616);    17 – 18 ≈ 0,6 cm ();   Г6 – 19 = 0,5 (Г6Т4);   19 – 20 ≈ 0,8 cm (). 

 

 
                                              а                                                                б 

 
Фиг.7 Коригиране на ръкава и построение на яката 

 
За Фиг.7а: Очертава се отделно ръкава;   Г1 – 18 = 1,0 cm;   18 – Г3 ≈ 3,0 cm ();   Г2 – 

19 = 1,0 cm;   19 – Г4 ≈ 3,0 cm ();   гладка линия Г3,10,8,5,6,Р,7,4,12,Г4.          
За Фиг.7б: Изважда се отделно само горният участък от предната част;   В5 – 1 = 1,0 

cm;   1 – 2 = 3,0 cm;   очертава се нова гладка линия на вратната извивка между точки В4 и 1;   
В4 – 3 = 0,5 В41;    по продължението на рамото се нанася В4 – 4 = 2,0 cm;   2 – 5 = 13,0 cm;   
права линия l свързваща точките 5 и 4, като линията се продължава нагоре  т. 6 (точка 6  
на коригираната линия на вратната извивка);    мислена права В4 – 7 = LВР ИЗВ (ГР) = 8,7 cm, 
като т. 7  l;   7 – 8 = 6,0 cm ();   права линия 8 – 3;   8 – 9 = 1/3 (8,3);   9 – 10 ≈ 0,3 cm ();   8 
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– 11 = ШСТ = 3,0 cm  гладката линия 8,10,3,6,1;   11 – 12 = ШЯКА = 5,5 cm;   11 – 13 ≈ 1,0 cm  
11,8;   4 – 14 ≈ 0,7 cm;   гладка линия 11,13,14,6. 

Права линия 1 – 15 = 6,5 cm, като правата отстои нагоре от т. 2 на разстояние 1,0 
cm;   12 – 16 ≈ 1,0 cm  12,8;   права линия 16 – 15;   16 – 17 = 0,5 (16,15);   17 – 18 ≈ 0,7 cm 
();  гладка линия 12,16,18,15;   оформят се закръгления около точки 2 и 15;   1 – 19 = 19 – 20 
= 2,0 cm. 

 
Заключение 
Предложен е вариант за оразмеряване и геометрично построение на една базова 

конструкция и модел на мъжки гащеризон. Основните детайли се отнасят само за лицевия 
плат и са без прибавки за шев. Алгоритъмът е съставен от логически стъпки, които са общи 
както за традиционния начин на чертане, така и за работа с приложна графична програма. 
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Изследване на взаимовръзките между конструкция и технологии в облеклото 
 

Радка Атанасова 
 

В разработката са изследвани връзките между технологията за изработване на 
джобове и конфигурацията на работните шаблони. Обект на изследването е 
италиански джоб по две технологии за ушиване. Целта е да се автоматизира 
проектирането на детайлите от основен плат и подплата чрез използване на 
специализирана за облекло графична система. При прилагане на разработените 
алгоритми бързо и лесно се генерират работни шаблони с възможност за избор на 
стойности за променливите, характеризиращи размерите на джоба. 

 
Ключови думи: технология на облеклото, конструиране, CAD, италиански джоб в шев 

 
Study of the Relations between Patterns and Clothing Technology 

 
Radka Atanasova 

 
Тhe paper deals with the relations between the technology for pocket making and the production patterns 

configuration. The subject of this study is an inserted side pocket produced by two sewing technologies. The 
aim is to be automated the pattern making of details, made by face cloth and lining, by using a graphic 

system specialized for clothing. With applying the developed algorithms very fast and easy can be generated 
production patterns with possibility to be chosen the values for width and length of the pocket opening as 

well as for depth and shape of the pocket bag. 
 

Увод 
Производителите на специализирани графични системи за облекло непрекъснато 

разширяват възможностите на софтуера, който предлагат и това провокира инженер-
конструкторите да мислят за повишаване на ефективността на приложение на CAD 
системата в процеса на създаване на конструкцията на облеклото. При разработване на 
работните шаблони конструкторът трябва да е в близък контакт с технолога, тъй като 
конфигурацията на шаблоните зависи от избрания технологичен вариант за ушиване. Така 
въпросът за съгласуване на конструкция и технология с възможностите на 
специализираните графични системи се оказва актуален и от особена важност. 

Проектирането на допълнителни детайли и 
подплата предполага голямо количество рутинна работа и 
множество субективни грешки. В резултат се оказва 
отрицателен ефект върху еднородността и качеството на 
продукцията. В зависимост от разхода на плат и 
качеството на крайния продукт клиентите имат различни 
изисквания за технологична обработка на даден възел. 
Изследването на връзките между технологията за 
изработване на джобове и конфигурацията на работните 
шаблони дава възможност за структуриране на цялостни 
процедури (скриптове) за автоматизирано изчертаване на 
детайлите от основен плат и подплата при избран 
технологичен вариант. 

 
Фиг. 1. Скица на дамски панталон 

с италиански джоб 
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Фиг. 2а. Разрези, поясняващи изработването на 
италиански джоб с две отделни торби (технология 1) 

 
 

Скриптовете помагат дори да бъдат избегнати грешки от некомпетентност на 
конструктори с малко практически опит, на които обикновено се възлага „не толкова 
отговорната” задача да проектират подплатата например. Скриптовете могат да бъдат 
изпълнени с други стойности на входните данни, за да се съобрази конструкцията с 
размерите по модел. Чрез прилагането на скриптове многократно се съкращава времето за 
проектиране на едно изделие. 

 
Същинска част 
Компютърно проектиране на конструкциите 
Един от най-често срещаните видове джобове в шев при мъжки и дамски панталони 

е наречен още класически или тип “италиански” (Фиг. 1). Характерно е, че отворът на джоба 
е наклонен и предпочитано се изработва с прегъване на лицевия плат, отколкото с укроен 
допълнителен детайл. Джобът се комбинира с насрещна мостра и торба от един детайл или 
две отделни торби, еднакви или различни по форма и големина. Долната торба или дори 
двете торби могат да достигат до линията на предната среда и да се пришият отпред при 
обработване на отвора за закопчаване на панталона. 

Обект на изследването е италиански джоб (Фиг. 1), който е предложено да се 
изработи по две технологии за ушиване [2]. Избраните технологии са представени с разрези 
на Фиг. 2, като Фиг. 2а показва изработването на италиански джоб с две отделни торби. 
Долната торба се пришива в предната среда. Фиг. 2б илюстрира изработването на 
италиански джоб с торба от един детайл. 
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Фиг. 2б. Разрези, поясняващи изработването на 
италиански джоб с торба от един детайл (технология 2) 

 
 

Целта на настоящата разработка е да се автоматизира проектирането на детайлите 
от основен плат и подплата за ушиване на италиански джоб чрез използване на 
специализирана за облекло графична система. За основа на проектиране е използвана 
предна част от дамски панталон без свивка размер 46 (164/92/100) с прибавки за шев, 
построено по методика [1]. Детайлите на джоба се построяват в комбиниран чертеж с 
предната част и след това се изваждат като отделни детайли. Разработени са алгоритми за 
проектиране, които са вградени в скриптове с използване на възможностите на модула 
Pattern Design от CAD системата Accu Mark V8.4 на фирма Gerber Technology. 

В зависимост от модела при италианските джобове най-често се променят 
широчината и дължината на отвора, дълбочината и формата на торбата на джоба, затова те 
са зададени като променливи величини в таблици с измерения. 

Създадени са две таблици с измерения за двата технологични варианта. За 
управление на скриптовете променливите стойности на размерите и формата на отделните 
детайли са посочени в таблиците с тяхното име. Съответните скици, прикачени към тях, 
показват мястото на дадена променлива в конструктивния чертеж, съгласно Фиг. 3а и Фиг. 
3б. За италиански джоб с две торби променливите величини и стойностите им при 
създаване на скрипта са следните: 
 

var 1 = 21  = 5,0 cm – широчина на джоба; 
var 2 = 31  = 15,0 cm – дължина на джоба; 
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var 3 = 41  = 17,0 cm – дължина на торбата по страничния шев; 
var 4 = 52   = 10,0 cm – широчина на горната торба; 
var 5 = 76   = 28,0 cm – дълбочина на торбата; 
var 6 = 98  = 3,0 cm – наклон на горната торба; 
var 7 = 102   = 4,0 cm – припокриване на мострата; 
var 8 = 117   = 12,0 cm – за формата на долния контур на торбата 1; 
var 9 = 127   = 8,0 cm – за формата на долния контур на торбата 2; 
var 10 = 134   = 5,0 cm – за формата на долния контур на торбата 3; 
var 11 = 1413  = 1,0 cm – за формата на долния контур на торбата 4; 
var 12 = 158  = 4,0 cm – за формата на долния контур на торбата 5; 
var 13 = 1615  = 1,0 cm – за формата на долния контур на торбата 6. 

 
За италиански джоб с една торба в стойностите на 

горепосочените променливи са направени някои 
изменения, породени от спецификата на този вариант: 

var 1 = 21  = 5,0 cm – широчина на джоба; 
var 2 = 31  = 15,0 cm – дължина на джоба; 
var 3 = 41  = 20,0 cm – дължина на торбата по 
страничния шев; 
var 4 = 51  = 10,0 cm – широчина на горната 
торба; 
var 5 = 76   = 28,0 cm – дълбочина на торбата; 
var 6 = 82   = 4,0 cm – припокриване на 
мострата; 
var 7 = 109   = 1,2 cm – за формата на долния 
контур на торбата 1; 
var 8 = 117   = 8,0 cm – за формата на долния 
контур на торбата 2; 
var 9 = 1312   = 1,3 cm – за формата на долния 
контур на торбата 3; 

 
Фиг. 3а. Конструктивен чертеж за джоб с две торби 

 
Таблиците с променливите величини и се съхраняват във файл с разширение .csv. 

Числата в таблиците могат да бъдат променяни, за да се зададе друга стойност на дадена 
променлива. 

В настоящата разработка при създаване на скриптовете са използвани функциите 
от меню Pattern Wizard [3]. Те осигуряват възможност за писане и изпълнение на скриптове 
за създаване и модифициране на детайли. Скриптовете могат се използват с различна цел. 
Конструирането на работни шаблони, подплата, подлепващи и укрепващи вложки се 
поддава на автоматизиране посредством скриптове. Съдържанието на скрипта описва 
стъпка по стъпка какви функции са приложени, какви променливи величини са използвани и 
какви данни са въведени или посочени. Скриптовете са наименовани side pocket two 
bags.xml и side pocket one bag.xml и са запаметени в директория C:\Documents and 
Settings\All Users\Application Data\ Gerber Technology\Silhouette 2000\Scripts\Samples. 
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Преди стартиране на 
скрипта от базата данни на 
екрана трябва да се изведе 
предната част на панталона 
с прибавки за шев, 
наименована LADIES 
TROUS FRONT. 

 
Практическо приложение 
на скриптовете при 
проектиране на работните 
шаблони 

Създадените 
скриптове могат да бъдат 
изпълнени с други 
стойности на входните 
данни, за да се съобрази 
конструкцията с размерите 
по модел. Изборът на 
функция Play от менюто 
Wizard стартира 
предварително оразмерен 
скрипт (с данните, 
въведени при създаването 
му). За илюстриране на 
възможностите на 
разработените скриптове 
на Фиг. 4 са представени 
два варианта на работни 
шаблони на детайлите от 
лицев плат и подплата за 
джоб с две торби при 
различни стойности на 
променливите величини. За 
построяване на втория 
вариант (на фигурата 
отдолу)    спрямо    изходния 
вариант от Фиг. 3а в таблица 
side pocket.csv предварително              Фиг. 3б. Конструктивен чертеж за джоб с една торба и 
са променени стойностите на:         работни шаблони на детайлите от лицев плат и подплата 

 

var 1 = 7,0 cm; var 2 = 17,0 cm; var 3 = 19,0 cm; 
var 5 = 23,0 cm; var 8 = 9,0 cm; var 9 = 4,0 cm. 
 

Като последна стъпка за бърз достъп скриптовете са включени в падащото меню 
Wizard чрез въвеждане на имената им във файла MenuSetup.txt. 

 
Заключение 
С настоящата разработка в скриптове е алгоритмизирано геометричното 

построяване на детайлите от основен плат и подплата за италиански джоб съобразно 
възможностите на модула Pattern Design от CAD системата Accu Mark V8.4. Използвайки 
съвременните компютърни технологии и вграждайки знанията за връзките между 
технологията за изработване на джобове и конфигурацията на работните шаблони, 
детайлите се генерират автоматично, без да се налага консултация с технолог. 
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Предоставена е възможност за избор 
между две технологии за изработка, по 
които се получават съответно джоб с торба 
от два детайла и джоб с торба от един 
детайл. Проектирането на работни шаблони 
по предложения метод намалява времето 
за конструиране и повишава ефективността 
на работа на графичната система. При 
прилагане на разработените скриптове 
бързо и лесно се генерират работни 
шаблони с възможност за избор на 
стойности за: широчината и дължината на 
отвора, дълбочината и формата на торбата 
на джоба. По този начин се съблюдава 
моделното разнообразие при джобовете.  

Използвайки посочения в 
разработката подход, платформата за 
автоматизирано генериране на работни 
шаблони ще бъде разширена и допълнена с 
други технологични варианти за ушиване и 
нови видове джобове след изследване на 
връзките между конструкция и технология. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 4. Два варианта на работни шаблони 
на детайлите от лицев плат и подплата за 
джоб с две торби при различни стойности 

на променливите величини 
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Изследване на херметизацията на защитни тъкани и бодов шев 
 

Сашо Александров, Красимир Друмев, Даниел Ангелов 
 

Изследвани са водозащитните и дишащите свойства на защитни тъкани и шевове 
като сравняваме тяхната паропропускливост съгласно E96/E96M-05. С помощта на 
този метод може да се наблюдава влаготранспорта през материала при различни 
параметри на обкръжаващата среда - температура и влага. Последните параметри 
могат да се моделират и в камера осигуряваща създаването на определени условия, 
имитиращи климата. 

Ключови думи: текстил, паропропускливост, водозащита, влаготранспорт 
 

Study of pressurization protective fabrics and sewing stitches 
 

Sasho Alexandrov, Krasimir Drumev, Daniel Angelov 
 

It has been researched the waterproof and the breathing properties of the fabric and sews after we 
compared their permeability (E96/E96M-05). With this method we can see the moisture transport through the 
material with different parameters of the environment (temperature, moisture etc.). The last parameters can 
be modeled in machine, which can produce conditions such as climate. 

 
Въведение 
В практиката се знае, че съединяването на детайлите чрез бодов ред в значителна 

степен намалява свойството на водозащита на материала. Използването на традиционните 
подходи за проектиране и технологията на тези материали не може да постигне 
необходимото качество. Въпреки това, до момента търсенето на технологии, а не единични 
решения е проблем на целия бранш. Без задълбочени изследвания и проучвания тези 
проблеми застават пред всяка една фирма, но не всяка има нужния ресурс да се справи. 

Херметичността на бодовия ред – не е единствената, но е съществена характеристика, 
която определя срока на експлоатация на водозащитните дрехи. Изискванията, на които 
трябва да отговарят херметизираните шевове са следните:  

- Водонепроницаемостта на шева да не е по-малка от водонепроницаемостта на 
материала, от който е направено изделието;  

- еластичност и якост, позволяваща експлоатация без разрушаване или счупване;  
- устойчивост на херметика на различни атмосферни влияния;  
- запазване на херметичните свойства след пране и химическо чистене.  

 
Цел на изследването 
Целта на това проучване е да се изследват водозащитните и дишащите свойства на 

защитни тъкани и шевове.  
 

Експеримент 
Водозащитните и водоотблъскващите свойства са изследвани по стандартните методи 

[1,2] и са предмет на други публикации [3,4]. Сравняването на паропропускливостта им се 
извършва въз основа на E96/E96M-05, (Стандартни методи на изпитване за паропускливост) 
[5]. За целта се използва термоаналитична везна „Прециз”, която е свързана с компютър и 
отчита автоматично изменението в теглото на пробите с течение на времето. Специалните 
метални чаши имат херметичен капак (фиг.1). Капакът има отвор, в които се затягат пробите 
след като в чашата се налее определено количество вода. След това започва отчитането. 
Методът позволява изследване и наблюдение на влаготранспорта през материала при 
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различни параметри на обкръжаващата среда - температура и влага. Последните 
параметри могат да се моделират и в камера осигуряваща създаването на определени 
условия, имитиращи климата. Може да се използва вода с различна температура, като по 
този начин се възпроизвежда температурата на човешкото тяло. Ние използвахме при 
нашите изследвания вода с температура 95°С градуса, с цел ускоряване на изпитанията. 
Количеството на водата, което се налива в чашата е приблизително еднакво, софтуера на 
везната може да отчита и в относително отношение намаляването на теглото на пробата с 
водата, което се дължи на преминаването на водните пари през материала. След 
определен период от време, еднакъв за всички изпитания, когато се констатира чуствително 
намаление на преминаването се изключва работата на везната. Като контролен 
експеримент, с цел изясняване херметичността на системата използвахме материал от 
полистиролна пластина. Резултатът беше нулево преминаване на влага през материала и 
не се наблюдаваше изменение в теглото на пробата. 

 

 
 

Фиг. 1 Термоаналитичната везна с подготвената проба 
 

Като материал за  изследване използвахме камуфлажна защитна тъкан в състав 50/50 
Полиамид/Памук мебранирана с тефлонова мембрана и съединителен шев, подлепен също 
с тефлонова мембрана. За сравнение извършвахме изпитания от двете страни на 
материала, с оглед определяне на преминаването на парата през мебраната отвътре навън 
и от външната страна на материала към мебраната. По този начин се получава реална 
картина на проникването на влагата и определяне на защитните свойства на тъканта и 
облеклото, съответно. Също така наблюдавахме поведението на съединителния шев 
(фиг.2) и неговите дишащи способности.   

Определена е загубата на маса, като функция на времето за двете страни на тъканите. 
Нанесените данни са средни от три образеца, изпитвани едновременно, като е показано 
стандартното отклонение за всяка точка. На базата на тези измервания е определено и 
количеството на преминалата пара през материалите (фиг.3), както и процентното 
съотношение на преминалата пара към общото количество за определения период (фиг.4)  
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По този начин може да се сравнят двете страни на тъканта и работата на мембраната 
при въздействие с гореща пара, преминаване на парата през тъканта отвътре - навън и 
обратно - отвън към вътрешността. Наблюдава се значителна разлика в количеството 
преминаваща пара, което се дължи на различната пропускливост на мембраната отвътре 
навън и обратно. Това определя и нейната защитна способност.  

 

 
                            
                                         А                                                               Б 

Фиг.2 Проби подлепен шев; А- лицева страна; Б- вътрешна, подлепена 
 

 
 

Фиг.3 Преминаване на водните пари през материала във времето 
 
Сравнителните изследвания на паропреминаването показва разлики поради наличието 

на дишащата мембрана. От страната на мембраната преминаването е облекчено (фиг.3 – 
Вариант 4), докато през подлепения шев паропреминаването е силно затруднено, както от 
външната страна, така и от вътрешната. 

Съпоставянето на паропропускливостта в относителни единици спрямо общото 
количество преминала водна пара показва сравнително еднаква скорост на преминаване 
през материала в двете посоки, което се обяснява с факта с това, че се определя само 
преминаването на водни пари, а не и вода в течно състояние.  
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Фиг.4 Количествена характеристика на паропреминаването 

 
Сравнявайки паропреминаването през материала и подлепения шев може да се 

отбележи високата защитна способност на този вид подлепване на шевовете. Това в някой 
случай не е необходимо в такава степен. 

Недостатъците на известните технологични решения [6], които се използват за 
повишаването на херметичността на шева са именно:  ограничена област на приложение – 
основно за водонепроницаемо изделие с специално приложение;  значително увеличена 
твърдост на шева, понижават се потребителските му свойства, а също така надеждност и 
устойчивост при експлоатация; голямо количество технологични операции и ниска 
производителност; усложняване на процеса на съединяване на детайлите;  

 
Заключение: 
1. Проведените изследвания с помощта на термоаналитичната везна дават основание 

да се предложи тази методика за определяне на паропропускливоста и съответно дишането 
на защитни мембранирани тъкани и съединителни шевове. 

2.  Наблюденията върху паропропускливостта на мембранираните материали показват 
разлика в паропреминаването в двете посоки.   

3. Подлепването на шевовете значително намалява паропроникването, но от друга 
страна увеличава твърдостта на изделието. 
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Разработване на симулационен модел за производство на дамска права пола 

 
Диана Германова-Кръстева, Динка Господинова 

 
Разработен е симулационен модел за производство на дамска права пола. 

Производствените операции са групирани по работни места в съответствие с 
технологичната последователност за нейното изработване и нормовремената на 
операциите. Извършена е проверка за съгласуваност на потока и е съставен синхронен 
график. Създаден е алгоритъм за моделиране на шевните процеси, като е използвана 
симулационната програма SimCad Pro. Направен е анализ на симулационните резултати 
по отношение на ефективност на процесите и натовареност на работните места. 

 
Ключови думи: организация, шевно производство, симулационно моделиране, 

ефективност 
 

Development of a Simulation Model for Production of Ladies Straight Skirt 
 

Diana Germanova-Krasteva, Dinka Gospodinova 
 
Simulation model for production of ladies straight skirt is developed. The manufacturing 

operations are grouped into workstations in line with the technological sequence and the standard 
times of operations. Examination of the consistency of the workflow is performed and a 
synchronous schedule is created. An algorithm for modeling of the sewing processes using the 
simulation program SimCad Pro was created. Analysis of simulation results in terms of processes’ 
efficiency and workstations’ loading is made. 

 
Въведение 
Компютърната симулация е един от най-динамично развиващите се методи за 

моделиране на обекти и процеси [2]. Той заменя продължителното и скъпо провеждане на 
експерименти върху реални производствени системи. 

Съвременните симулационни продукти дават възможност за задълбочено анализиране 
на поведението на производствените системи, разработването на сценарии, 
идентифицирането на проблемни зони и съкращаването на производствения цикъл [2, 5]. 

Симулационното моделиране навлиза все по-широко в шевното производство за 
решаване на организационни проблеми като балансиране на поточни линии, рационално 
разпределение на дейностите по работните места, на движението на материали, детайли и 
др. [3-4, 6-8]. Възможността за бързо тестване на различни вариантни решения е сред 
основните предимства за приложение на метода в индустрия, където модните тенденции и 
продуктовата гама се променят твърде често. 

За моделиране и анализ на организацията на производствените процеси са разработени 
редица софтуерни продукти, чиито възможности са представени в [1].  

Катедра „Текстилна техника“ при ТУ-София получи лиценз от американската фирма 
Createasoft за ползване на продукта им за моделиране и симулиране на организацията на 
производството SimCad Pro. Продуктът е универсален и до момента не е използван в 
шевното производство. Неговите възможности обаче позволяват той да бъде приложен 
успешно и за този вид производство, тъй като позволява както за анализ на ефекта от 
смяната на оборудването и внедряването на нови технологии, така и на наличния 
капацитет, като определя оптималните нива на работната ръка [9]. 
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Цел на изследването 
Целта на изследването е да се разработи симулационен модел за производството на 

дамска права пола с помощта на софтуерен продукт SimCad Pro. 
За осъществяване нa целта се поставят следните задачи: 

1. Да се направи избор на модел и да се състави технологична последователност за 
изработването му. 

2. Да се групират операциите по работни места и да се определи необходимият брой  
работници.  

3. Да се извърши проверка за съгласуваност на потока и да се състави синхронен график.  
4. Да се разработи алгоритъм за работа със симулационната програма. 
5. Да се анализират данните от симулационните протоколи: 
 обобщаващ отчет; 
 анализ на процесите;  
 анализ на процесите и ресурсите в 90% от най-лошия случай;  
 анализ на Lean ефективността на процесите. 

6. Въз основа на получените резултати да се направят изводи и препоръки относно 
приложимостта на симулационния модел и програмата за целите на изследването. 

Експеримент 
За разработването на симулационния модел е използван модел на дамска права пола, 

чиято технологичната последователност за изработване е представена в Табл.1. 
Изборът на прост модел с малък брой технологични операции се обуславя от целта, 

която е тестване на програмата и оценка на способността й за приложение в шевното 
производство. 

Таблица 1 
Технологична последователност за изработване на дамска права пола 

№ Наименование на операциите Вид на 
операцията 

Нормовреме за 
изпълнение на 
операцията, s 

1 Обшиване на предната и на задната част машинна 75 
2 Затваряне на свивките на предната и на задната част машинна 69 
3 Едностранно заглаждане на свивките гладачна 35 
4 Подлепване на външния колан гладачна 30 
5 Обшиване на вътрешния колан машинна 36 
6 Съединяване на вътрешния и външния колан машинна 40 
7 Срязване на ъглите на колана, обръщане и гладене гладачна 72 
8 Изминаване на страничните шевове на полата машинна 74 
9 Разтваряне и гладене на страничните шевове на полата гладачна 63 

10 Съединяване на дясната част на ципа с полата машинна 35 
11 Съединяване на лявата  част на ципа с полата машинна 35 
12 Съединяване на външния колан с полата машинна 32 

13 
Пречупване на резервата на външния колан и 
изминаване на укрепителен бодов ред между външния и 
вътрешния колан 

машинна 43 

14 Подгъване на полата по линия на дължината и 
изминаване на скрит бодов ред машинна 75 

15 Изплитане на илик на колана машинна 25 
16 Пришиване на копче на полата машинна 20 
17 Окончателно гладене гладачна 180 

 Общо време необходимо за цялото изделие  864 
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Тактът на поточната линия   се изчислява като: 

    69.
.3600

..  врсмk
Q
ФРВ  s,                             (1) 

където: ФРВ е фондът работно време за една смяна – 8 h; 
Q - количеството произведени изделия – 400 бр./смяна; 
kсм.вр. - коефициентът на използване на сменното време – 0,95. 

Теоретичният брой работници Np се изчислява като: 

    97,13
 



T

рN ,                     (2) 

където: Т е общото време за изработване на изделието, s; 
  – тактът на поточната линия, s. 

В Табл. 2 са представени групираните по работни места операции, изчисленият и 
приетият брой работници. 

Таблица 2 
Операции по работни места, изчислен и приет брой работници 

№ на 
работното 

място 

Операции 
по работни 

места 

Вид на 
организационната 

операция 

Общо време на 
организационната 

операция, s 

Брой 
работници 
(изчислен) 

Брой 
работници 

(приет) 

1 1 машинна 75 1,08 1 

2 2 машинна 69 1,00 1 

3 3+4 гладачна 65 0,94 1 

4 5+6 машинна 76 1,10 1 

5 7 гладачна 72 1,04 1 

6 8 машинна 74 1,07 1 

7 9 гладачна 63 0,91 1 

8 10+11 машинна 70 1,01 1 

9 12+13 машинна 75 1,08 1 

10 14 машинна 73 1,05 1 
11 15+16 машинна 45 0,65 1 
12 17 гладачна 180 2,60 3 

 Общ брой 
работници   13,97 14 

Извършена е проверка за съгласуваност на потока, като е изчислен коефициентът на 
съгласуваност Кс: 

9,0
 .


ф

р

ф
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ТK


,                                    (3) 

където: Т е общото време за изработване на изделието – 864 s; 
  - тактът на поточната линия – 69 s; 
Nф - приетият брой работници – 14; 
Nр - изчисленият брой работници – 13,97. 

Получената стойност на Кс показва, че поточната линия е съгласувана. 
На Фиг. 1 е представен синхронният график, на който се вижда, че работни места от №1 

до №10 вкл. са натоварени в рамките на допуска (±10%), а последните 4 работни места са 
недостатъчно натоварени. Малкият брой операции, необходимостта от спазването на 
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определена последователност в изпълнението им и големите разлики в нормовремената на 
операциите не позволява по-ефективното им групиране. 

 

 
Фиг.1 Синхронен график 

Алгоритмът за изграждане на симулационния модел за организация на производството 
включва следните основни стъпки: 

1. Генериране на детайлите (Start) 
В генератора се въвежда времето за подаване на укроените детайли към Работно място 

№1. Зададено е време, равно на големината на такта на поточната линия (69 s). Симулира 
се пуск в началото на работната смяна, т.е. на входа на поточната линия няма детайли.  

2. Въвеждане на работните места според последователността на разположението им 
В модула „Item Properties” се въвежда наименованието на работното място, а в „Process 

Timing Properties” – нормовремето на съответната организационна операция. Начинът за 
въвеждане на работните места е представен на Фиг. 2.  

 
Фиг. 2  Въвеждане на работните места 

3. Въвеждане на основните данни за работниците по работните места (име, брой и 
степен на заетост на работниците) 

 От модула „Item Properties” се избира „Resource Constraint” и се посочва броят на 
работниците, участващи в производствения процес и степента им на заетост (Фиг. 3). 
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Фиг. 3 Въвеждане на входни данни за работниците 

На всяко работно място, съгласно Табл. 2, се поставя по един работник, изпълняващ 
зададените операции, с изключение на последната операция (окончателно гладене), за 
която са необходими 3 работника (Работни места №№17-19). 

Придвижването на ушитата пола от Работно място № 11 (операции 15+16) към някое от 
следващите 3 работни места изисква задаване на правило за разпределение на 
изработените изделия. От възможните правила е избрано подаването да се осъществява 
към най-малко заетия работник (Работно място №17, №18 или №19). Начинът на въвеждане 
е представен на Фиг. 4. 

 
Фиг. 4 Задаване на правилото за подаване към най-малко заетия работник 

4. Въвеждане на време за междуоперационен транспорт 
 От модула „Connection Line Properties” се избира „Speed/Distance/Capacity” и се задава 

времето за транспорт между отделните работни места. За този начален етап е заложена 
стойност 0 (Фиг. 5). 

5. Въвеждане на край на симулационния модел (END) 
 За конкретния случай е избрано симулацията да спре след изработката на 400 броя 
изделия. 
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Фиг. 5 Въвеждане на времето за мeждуоперационен транспорт 

Резултати 
Симулационната програма позволява извеждането на голям брой отчети, с помощта на 

които може както да се проследи работата на програмата, така и да се изчислят различни 
характеристики, оценяващи ефективността на процесите и работата на операторите. 

 Обобщаващ отчет (Simulation Summary), представен на Фиг. 6. 

 
Фиг. 6 Обобщаващ отчет 

Резултатите показват, че степента на активност на работниците е между 70 и 85,51%, 
като с най-голяма активност е Работник 4, който е най-натоварен и съгласно синхронния 
график.  

 Анализ на процесите (Process Analysis) - Фиг. 7. 
Вижда се, че през Работни места от №1 до №11 (операции 15+16) са преминали по 400 

изделия, през работника, изпълняващ операция 17, са преминали 134 изделия, а през тези, 
изпълняващи операции 18 и 19 - съответно по 133 изделия.  

Степента на натоварване на процесите (работните места) е между 60 и 72%, като най-
натоварен е процес 1. 
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Фиг. 7 Анализ на процесите 

 Анализ на симулационния модел в 90% от най-лошия случай (Simulation 
Analysis) - Фиг. 8. 

С помощта на този анализ може да се определи дали степента на натоварване на 
работниците е под допустимата граница, която е заложена на ниво от 90%. 

 
Фиг. 8 Анализ на процесите и ресурсите в 90% от най-лошия случай 

От резултатите, представени на Фиг. 8, следва, че степента на натоварване на 
работниците е в допустимите граници. 

Генераторът е с високо натоварване и при него е възможно да се появи „тясно място”, 
тъй като е зададено време за генериране 69 s, a първата операция е с продължителност 75 
s.  В Работно място №1 се получава натрупване от изчакващи детайли и ефективността на 
този процес е ниска – 50%. Причината за появата на това „тясно място” е, че 
предхождащата и следващите операции са с по-къси времена за изпълнение. 

 Aнализ на Lean ефективността на процесите (Lean Analysis Report) - Фиг. 9. 
От Фиг. 9 се вижда, че ефективността на „стегнатите“ процеси е над 99%. Изключение 

прави единствено Работно място №1. Най-ниска ефективност и степен на използване имат 
генераторът и отново Работно място №1. Причината - натрупването на голямо количество 
обработвани детайли. 
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Фиг. 9 Анализ на Lean ефективността на процесите 

OEE (Overall Equipment Effectiveness) е коефициент на обща ефективност на системата, 
отразяващ степента на използване на оборудването и работниците. Общата ефективност на 
Работно място №4 е най-висока (77%), а на Работно място №1 - най-ниска (50%). 

Анализ на резултатите 
Резултатите от извършеното изследване могат да се обобщят по следния начин: 

1. Разработен е симулационен модел за производството на относително прост модел 
шевно изделие - дамска права пола. За целта е използван симулационният продукт 
SimCad Pro, който се оказва подходящ за моделиране на дискретни процеси, каквито са 
в шевните. 

2. Предложен е алгоритъм за изграждане на симулационен модел на шевно производство, 
позволяващ отчитането на времената за изпълнение на машинните и на транспортните 
операции. 

3. Въз основа на получените протоколи (отчети) са анализирани работните процеси и 
натоварването на работните места и операторите. Изчислени са характеристики за 
оценка на ефективността на ресурсите – човешки и машинни. 

4. За конкретния изследван сценарий се отчита сравнително ниска степен на използване 
на работниците, тъй като е изследван моментът на пуск на линията и част от 
работниците изчакват известно време до захранването им с детайли.  

5. Степента на натоварване на работниците е в допустимите граници. Заетостта на 
работниците е между 70 и 85,5%, като с най-натоварен е Работник 4, който работи в 
горната граница на допустимите отклонения. Степента на натоварване на работните 
места е между 60 и 72%, като най-натоварен е процес 1, който се намира в началото на 
поточната линия, а нормираното време за изпълнението му е по-голямо както от такта, 
така и от предходния процес (генерирането на детайлите). 

6. Работата между Работни места №17, №18 и №19 е разпределена правилно и е спазен 
зададеният начин на подаване на изделията. 

7. Lean ефективността на почти всички процеси (с изключение на Работно място №1) е над 
99%. Степента на използване на генератора и на Работно място №1 са много ниски, 
като причината е натрупването на голямо количество обработвани детайли, които 
изчакват за обработка. 

Заключение 
Използваният софтуерен продукт позволява моделирането и симулирането на процеси в 

шевното производство. Предстои моделирането на производството на по-сложни изделия и 
разработването на цялостна концепция и алгоритъм за изграждането на такива модели. 
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Представените изследвания са финансирани по договор №142ПД0004-02 
„Изследване на организацията на шевното производство чрез симулационно 
моделиране”. 
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Нормиране на труда при работа на бродировъчни автомати 
 

Диана Германова-Кръстева, Марина Мойнова  
 

Определени са нормовремената за изработване на фирмено лого върху различни 
основи. Описани са подготвителните и заключителните операции, като 
продължителността им е определена чрез хронометриране и чрез система за задаване 
на планови времена. Пресметнати са общите времена за изработване на логото. 
Извършена е съпоставка между теоретичното и  действителното време за изработка. 
Определени са сменните норми на работниците. 

 
Ключови думи: нормиране на труда, нормовремена, хронометриране, системи за 

задаване на планови времена 
 

Determination of Production Quotas for Operators of Embroidery Machines 
 

Diana Germanova-Krasteva, Marina Moinova  
 

The standardized times for production of a company logo on different grounds are determined. The 
preliminary and the finishing operations are written up. Their duration is determined through chronometry 
and by means of a predetermined motion time system. The overall times for logo’s production are calculated.  
A comparison between the theoretical and the actual time of manufacture is performed. The production 
quotas of the operators for a shift are fixed. 

 
Въведение 
Нормирането на труда е основна дейност при организиране на производството и 

трудовата дейност. То цели установяването на обективно необходимия разход на работно 
време за извършването на определена работа при зададени организационно-технически и 
производствени условия [4-6]. 

Трудовата норма е мярка за труда, необходим за изработването на дадено изделие 
или извършването на дадена дейност. Тя намира приложение в цялостната икономическа и 
организационна работа на фирмите. Може да бъде зададена като: 
 норма на време (нормовреме) - необходимият разход на работно време за извършване 

на определена дейност или операция или за изработването на единица продукция. 
Измерва се и се отнася за работата на един работник или група работници; 

 норма на изработка - обемът работата, която трябва да се извърши в продължение на 
определен интервал от време (час, работна смяна и т.н.). Измерва се в брой изделия, 
метри, килограми и др. 
Нормовремената са изходна база за установяване на трудопоглъщаемостта на 

продукцията. На основата на трудопоглъщаемостта и трудовите норми се определят броят 
на производствените работници по професии и специалности, броят на служителите, 
равнището на производителността на труда, средствата за работна заплата, себестойността 
на единица продукция и др. Трудовите норми се използват при определянето на 
производствените възможности на фирмите, натовареността на машините и работните 
места. Те са един от основните елементи при разработването на методика за формиране на 
работната заплата. 

Изучаването на разходите на работно време за изпълнение на дейностите, операциите 
и функциите в предприятията е в основата на процеса на проектиране на трудовите норми. 
То е необходимо също така и при изследване на ефективността на организацията на 
производството, за определяне на степента на използване на работното време на 
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работниците и на машините, за разкриване на възможностите за усъвършенстване на 
организацията и технологията, за повишаване на ефективността на труда. 

В практиката се използват две основни групи методи на изучаване на разходите на 
работно време [11]: 
 преки, към които спадат методи като хронометраж, киноснимка и осцилография, 

предназначени за изучаване на част от дадена дейност, на технологична операция или 
елемент от нея, както и снимка на работното време (вкл. самоснимка) и 
фотохронометраж - за изучаване на съвкупността от разходи на работно време в 
рамките на работна смяна или част от нея; 

 непреки - като метода на случайните моментни наблюдения, който по своята същност е 
статистически метод, тъй като при него продължителността на различните видове 
разход на работно време се определя чрез записване на вида и повторяемостта на 
разхода. Случаите на работа или на престой се отчитат независимо от тяхната 
продължителност. 
Изчисляването на нормовремената може де се извърши и с помощта на т.нар. системи 

задаване на планови времена [1-2, 7-10]. Те се основават на извършването на 
предварителен анализ на необходимите движения за изпълнение на дадена операция. 
Нормативните времена за осъществяване на всяко движение се отчитат от таблици във 
функция от вида на движението и неговите характеристики като сила, точност, разстояние и 
т.н. Тъй като изчисляването на времената се базира единствено на необходимите движения 
и не включва извършването на излишни такива, то определените нормовремена могат да се 
разглеждат като оптимални и да се използват за изчисляване на ефективността на работа. 

За нормиране на труда с помощта на системите за задаване на планови времена са 
разработени различни софтуерни продукти. Повечето от тях се базират на системата 
Methods of Time Measurement (MTM). На тази система са изградени и специализираните за 
шевното производство програми като General Sewing Data (GSD), SewEasy и Calk-O-Quick 
[12-15]. Тяхното предимство пред универсалните продукти е замяната на общите движения с 
характерните за шевното производство „поставяне под иглата“, „изминаване на бодов ред“ и 
др., както и допълнителни действия като „подгъване“, „завъртане“, „отрязване на конец“ и 
т.н. [3,14] 

За момента все още не е разработен продукт, който да е специализиран за нормиране 
на труда при работа с бродировъчни автомати и да отчита специфичните движения при 
обслужването им. 

Цел на изследването 
Целта на изследването е да се разработи методика за нормиране на труда на 

работниците при изработване на машинна бродерия и оценка на ефективността на работата 
им. 

Експеримент 
За изследването е използван бродировъчен автомат ZSK MGZ 0609-550 на фирма ZSK 

Stickmaschinen GmbH, Германия, с компютърно управление и следните основни технически 
параметри [16]: 

Работни глави: 6 броя; 
Размери на граничната рамка за бродерия: 700 mm x 550 mm; 
Максимални цветове за бродиране: 11 броя; 
Максимална честота на машината: 1200 min-1. 
Определени са нормите на изработка на фирмено лого, като са използвани 3 различни 

основи: 
 укроен високоеластичен трикотажен плат за бански костюм (Фиг. 1а); 
 укроени предни части на риза от тъкан плат (Фиг. 1б); 
 Т-шърт от трикотажен плат (Фиг. 1в). 
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Фиг. 1 Основи за изработване на машинна бродерия 

Надписът и фирмено лого са с еднакви размери и цвят, но работата върху различни 
основи изисква различен скоростен режим, а формата на детайла или изделието определя 
начина на захващането в бродировъчния автомат. 

Размерът на бродерията е 3,99 cm x 1,49 cm и за изработването й са необходими 1366 
бода и 10 триминга. Броят на тримингите оказва влияние върху времето за изработване на 
мотива, тъй като по време на отрязването на конеца автоматичната бродировъчна машина 
спира работа за 10 s. 

Средната честота на машината при работа върху укроените детайли е 811 min-1, а върху 
готовото изделие – 750 min-1. 

Общото време за изработване на бродерията е определено като сума от машинното 
време и спомагателните времена. Съставът на машинното време, както и на подготвително-
заключителните операции, е представен на Фиг. 2. 

 

 
Фиг. 2 Схема за изчисляване на времето 

за изработка на машинна бродерия 
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Времето за бродиране Тбр се изчислява като: 

    
маш

бод
бр n

nТ  [min],          (1) 

където: nбод е броят на бодовете; 
nмаш – средната честота на работа на машината в min-1. 

Времето за престой от триминги Ттр се изчислява като: 
    тртртр tnТ . [min],               (2) 
където: nтр е броят на тримингите при изработване на бродерията; 

tтр – времето за изпълнение на триминг в min. 

За автоматизиране на изчисленията, свързани с определянето на основното време, е 
разработена таблица в Excel, която са въведени формули (1) и (2), както и зависимостта за 
определяне на броя на бодовете за изработка на мотив с определени размери: 

брбрбрбр ВLn .. ,                 (3) 
където: Lбр е дължината на мотива в cm; 

Вбр – широчината на мотива в cm; 
ρбр – плътността на бродерията в бр. бод./cm2 (в случая 35 бр. бод./inch2 = 229,8 бр. 

бод./cm2). 

На Фиг. 3 е представен видът на изчислителната таблица, като от оператора се 
попълват полетата в бяло, а резултатите се извеждат в сивите полета. 
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3,99 1,49 5,9451 229,8 1366 811 1,68 10 0,167 1,67 3,35 201 

Фиг. 3 Изчислителна таблица за определяне на машинното време 

Спомагателното време е определено по два начина: 
 чрез системата за задаване на планови времена Methods of Time Measurement и 
 чрез хронометриране на отделните подготвително-заключителни операции. 

Този подход дава възможност както за определяне на трудовите норми, така и за оценка 
на ефективността на работа на работниците. 

Резултати 
Подготвително-заключителните операции са разчленени на елементарни движения, 

които да съответстват на движенията в МТМ, за които има установени норми. 
В Табл. 1 са представени данните за Изделие 1 (укроена долна част на бански костюм) и 

Изделие 2 (укроена предна част на мъжка риза). 
Резултатите за двете изделия са обобщени, тъй като работните движения са еднакви, а 

големината на детайлите попада в една и съща размерна група. Направен е коментар, който 
посочва факторите и техните стойности, на база на които е взета съответната норма от 
таблиците на МТМ. Той позволява еднозначно определяне на нормираното време. 

В последната колона е направено преизчисление от използваната в системата МТМ 
мерна единица Time Measurement Unit (TMU) в секунди (1 TMU = 0,036 s). 
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Таблица 1 
Нормовремена за подготвително-заключителните операции за Изделия 1 и 2 

Операция Елементарни 
движения Коментар 

Нормо-
време, 

TMU 
Нормо-

време, s 

Подготвителни операции 

Поставяне на 
флизелин 

Посягане към парче от 
флизелин 

Посягане към предмет, който е малък и трябва 
да се постави внимателно; R-D; Дължина 12 

cm 
9,1 0,3286 

Поставяне на флизелина 
на точно определено 

място 

Преместване на предмет в определено 
положение; М-С; Дължина 10 cm 7,9 0,2844 

Фиксира флизелина чрез 
слепване Р1; Свободно; Не е необходим натиск 5,6 0,2016 

Вземане на 
детайл от 

плика 

Посягане към пачката с 
детайли 

Посягане към предмет, който е малък и трябва 
да се хване внимателно; R-D; Дължина 12 cm 12,1 0,4356 

Хващане на детайла G1A; Хващане на лесно уловим предмет 2 0,072 
Проверява лице/опъко на 

детайла 
Преместване на предмет в друга ръка; М-А; 

Дължина 4 cm 3,1 0,1116 

Пускане на детайла Пускане чрез анулиране на контакта; RL2 0 0 
Поставяне на 

детайла в 
работната 

зона на 
машината 

Хващане на детайла G1A; Хващане на лесно уловим предмет 2 0,072 
Преместване на детайла 

към машината 
Преместване на предмет в определено 

положение; М-С; Дължина 45 cm 20,1 0,7236 

Поставяне на детайла в 
машината Р1; Свободно; Не е необходим натиск 5,6 0,2016 

Центриране 
на детайла 

Поставяне на детайла 
под иглата Плътно; Необходим е лек натиск; Р2 53,4 1,9224 

Преместване на 
машината 

Преместване на предмет в определено 
положение; М-С; Дължина 80 cm 32 1,152 

Заключителни операции 

Смяна на 
долен конец 

Посягане към калерчето Посягане към предмет, който е малък и трябва 
да се хване внимателно; R-D; Дължина 80 cm 27,7 0,9972 

Изваждане на калерчето Преместване на предмет в друга ръка или до 
ограничител; М-А; Дължина 80 cm 28,3 1,1088 

Издърпване на конец Преместване на предмет в друга ръка или до 
ограничител; М-А; Дължина 10 cm 6 0,216 

Поставяне на калерчето 
в машината 

Съединяване; Точно; необходим е силен 
натиск; Р3 53,4 1,9224 

Пускане на калерчето Пускане чрез анулиране на контакта; RL2 0 0 

Вдяване на 
горен конец 

Посягане към конеца Преместване на предмет в друга ръка или до 
ограничител; М-А; Дължина 80 cm 28,3 1,1088 

Издърпване на конеца Преместване на предмет в друга ръка или до 
ограничител; М-А; Дължина 80 cm 28,3 1,1088 

Вдяване на конеца G1A; Хващане на лесно уловим предмет 2 0,072 
Пускане на конеца Пускане чрез анулиране на контакта; RL2 0 0 

Снемане на 
детайла от 
машината 

Посягане към детайла Посягане към предмет, който е малък и трябва 
да се хване внимателно; R-D; Дължина 12 cm 12,1 0,4356 

Преместване на детайла 
от машината 

Преместване на предмет в определено 
положение; М-С; Дължина 80 cm 32 1,152 

Пускане на детайла Пускане чрез анулиране на контакта; RL2 0 0 

Общо време за подготвително-заключителни операции 371 13,627 

  
В Табл. 2 са представени резултатите за Изделие 3 (Т-шърт). Тъй като изделието е с по-

големи размери, част от елементарните движения имат по-голяма продължителност. 
Спомагателните времена са определени и чрез хронометриране. Извършени са по 10 

измервания, като резултатите са обобщени в Табл. 3 и 4. Операциите „Поставяне на 
флизелин“, „Смяна на долен конец“ и „Вдяване на горен конец“ са измерени само за първото 
изделие, тъй като те не се влияят от вида на основния материал. 
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Таблица 2 
Нормовремена за подготвително-заключителните операции за Изделие 3 

Операция Елементарни движения Коментар 
Нормо-
време, 

TMU 
Нормо-

време, s 

Подготвителни операции 

Поставяне на 
флизелин 

Посягане към парче от 
флизелин 

Посягане към предмет, който е малък и трябва 
да се постави внимателно; R-D; Дължина 12 

cm 
9,1 0,3286 

Поставяне на флизелина 
на точно определено 

място 

Преместване на предмет в определено 
положение; М-С; Дължина 10 cm 7,9 0,2844 

Фиксира флизелина чрез 
слепване Р1; Свободно; Не е необходим натиск 5,6 0,2016 

Вземане на 
детайл от 

плика 

Посягане към пачката с 
детайли 

Посягане към предмет, който е малък и трябва 
да се хване внимателно; R-D; Дължина 12 cm 12,1 0,4356 

Хващане на детайла 
G3; Допълнителна хватка: едната ръка поема 
контрол върху даден предмет, докато другата 

го предава 
5,6 0,2016 

Проверява лице/опако на 
детайла 

Преместване на предмет в друга ръка; М-А; 
Дължина 4 cm 3,1 0,1116 

Пускане на детайла Пускане чрез анулиране на контакта; RL2 0 0 

Поставяне на 
детайла в 
работната 

зона на 
машината 

Хващане на детайла 
G3; Допълнителна хватка: едната ръка поема 
контрол върху даден предмет, докато другата 

го предава 
5,6 0,2016 

Преместване на детайла 
към машината 

Преместване на предмет в определено 
положение; М-С; Дължина 45 cm 20,1 0,7236 

Поставяне на детайла в 
машината Р1; Свободно; Не е необходим натиск 5,6 0,2016 

Центриране 
на детайла 

Поставяне на детайла 
под иглата Плътно; Необходим е лек натиск; Р2 53,4 1,9224 

Преместване на 
машината 

Преместване на предмет в определено 
положение; М-С; Дължина 80 cm 32 1,152 

Заключителни операции 

Смяна на 
долен конец 

Посягане към калерчето Посягане към предмет, който е малък и трябва 
да се хване внимателно; R-D; Дължина 80 cm 27,7 0,9972 

Изваждане на калерчето Преместване на предмет в друга ръка или до 
ограничител; М-А; Дължина 80 cm 28,3 1,1088 

Издърпване на конец Преместване на предмет в друга ръка или до 
ограничител; М-А; Дължина 10 cm 6 0,216 

Поставяне на калерчето 
в машината 

Съединяване; Точно; необходим е силен 
натиск; Р3 53,4 1,9224 

Пускане на калерчето Пускане чрез анулиране на контакта; RL2 0 0 

Вдяване на 
горен конец 

Посягане към конеца Преместване на предмет в друга ръка или до 
ограничител; М-А; Дължина 80 cm 28,3 1,1088 

Издърпване на конеца Преместване на предмет в друга ръка или до 
ограничител; М-А; Дължина 80 cm 28,3 1,1088 

Вдяване на конеца G1A; Хващане на лесно уловим предмет 2 0,072 
Пускане на конеца Пускане чрез анулиране на контакта; RL2 0 0 

Снемане на 
детайла от 
машината 

Посягане към детайла Посягане към предмет, който е малък и трябва 
да се хване внимателно; R-D; Дължина 12 cm 12,1 0,4356 

Преместване на детайла 
от машината 

Преместване на предмет в определено 
положение; М-С; Дължина 80 cm 32 1,152 

Пускане на детайла Пускане чрез анулиране на контакта; RL2 0 0 

Общо време за подготвително-заключителни операции 387,3 13,886 
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Резултатите за Изделие 1 и 2 са обединени в една таблица, тъй като повечето времена 
не се различават. Различно е времетраенето само на операциите, свързани с поставянето 
на детайла в машината и центрирането му. 

Получените времена са съпоставени с изчислените по нормите от системата за планови 
времена МТМ, представени в последната колона. 

Таблица 3 
Продължителност на подготвително-заключителните операции за Изделие 1 и 2 

(чрез хронометриране) 
                  Наблюдение 
Операция 

Продължителност, s Средна 
ст-ст, s 

По МТМ, 
s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подготвителни операции 
Поставяне на 

флизелин 1,20 1,14 1,19 1,28 1,39 1,35 1,29 1,25 1,27 1,30 1,27 0,81 

Вземане на детайл от 
плика 0,70 0,68 0,86 0,72 0,65 0,73 0,78 0,71 0,79 0,80 0,74 0,62 

Поставяне на детайла 
в работната зона на 

машината 

Изделие 1 

1,00 2,03 2,21 2,40 2,64 2,01 2,42 2,65 2,31 2,95 2,87 2,45 
Изделие 2 

3,56 4,01 4,23 4,71 4,97 4,54 4,48 4,73 4,09 4,96 4,43 

Центриране на детайла 

Изделие 1 

3,07 7,31 7,34 7,64 7,03 7,12 7,49 7,71 7,11 7,85 7,79 7,44 
Изделие 2 

8,09 8,13 8,12 8,02 8,22 8,31 7,71 8,09 8,11 8,10 8,09 
Заключителни операции 

Смяна на долен конец 6,90 6,90 6,00 6,80 6,51 6,27 6,43 4,31 6,11 6,32 6,26 4,24 
Вдяване на горен 

конец 15,10 16,30 15,00 14,88 14,59 14,35 13,28 15,94 13,09 14,00 14,65 2,29 

Снемане на детайла от 
машината 5,60 5,02 5,48 5,98 5,21 5,69 5,00 5,32 5,94 5,99 5,52 1,58 

* Измерванията са за 1 работна глава 
Таблица 4 

Продължителност на подготвително-заключителните операции за Изделие 3 
(чрез хронометриране) 

                  Наблюдение 
Операция 

Продължителност, s Средна 
ст-ст, s 

По 
МТМ, s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подготвителни операции 
Поставяне на 

флизелин 1,20 1,14 1,19 1,28 1,39 1,35 1,29 1,25 1,27 1,30 1,27 0,81 

Вземане на детайл от 
плика 0,93 0,91 0,96 0,94 0,90 0,89 0,86 0,97 0,95 0,98 0,93 0,62 

Поставяне на детайла 
в работната зона на 

машината 
6,53 6,09 6,72 6,81 6,24 6,13 6,45 6,63 6,84 6,86 6,53 1,00 

Центриране на 
бродерията 10,87 10,65 10,13 10,93 10,45 10,37 10,72 10,81 10,82 10,03 10,58 3,07 

Заключителни операции 
Смяна на долен конец 6,90 6,90 6,00 6,90 6,51 6,27 6,43 6,31 6,11 6,32 6,47 4,24 

Вдяване на горен 
конец 15,10 16,30 15,00 14,88 14,59 14,35 13,24 15,94 13,09 14,00 14,65 2,29 

Снемане на детайла от 
машината 6,49 6,74 6,03 7,12 6,69 6,94 6,75 6,09 6,43 6,02 6,53 1,58 

На Фиг. 4, 5 и 6 са представени графично нормовремената за извършване на отделните 
подготвително-заключителни операции, определени по двата метода. 
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Фиг. 4 Нормовремена за подготвително-заключителни операции за Изделие 1 

 
Фиг. 5 Нормовремена за подготвително-заключителни операции за Изделие 2 

 
Фиг. 6 Нормовремена за подготвително-заключителни операции за Изделие 3 

Анализът на фигурите показва, че първите две операции (поставянето на флизелин и 
вземането на детайла) се извършват приблизително за същото време, което е определено 
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от системата за планови времена. Най-големи отклонения се наблюдават при операциите, 
свързани с центрирането на детайла и вдяването на горния конец. Причината е, че често 
операторът извършва движенията няколкократно, най-често поради вибрациите в 
машината, водещи до неточност при изпълнение на операцията. 

Машинното време е определено с помощта на изчислителната таблица, представена 
на Фиг. 3, като за укроените детайли е 201 s, а за готовото изделие – 209 s.  

В Табл. 5 са обобщени резултатите за отделните съставки, формиращи общите 
нормовремена за изработване на бродерията върху трите основи. На Фиг. 7 е извършена 
съпоставка на времената, определени по двата метода. 

Таблица 5 
Нормовремена за изработване на бродерията 

Операции Изделие 1 Изделие 2 Изделие 3 
МТМ Хроном. МТМ Хроном. МТМ Хроном. 

Подготвителни 5,5 11,9 5,5 14,53 5,76 19,31 
Машинни 201 201 209 

Заключителни 8,11 26,43 8,11 26,43 8,11 27,65 
Общо 214,61 239,33 214,61 241,96 222,87 255,96 

 

 
Фиг. 7 Сравнение на общите нормовремена, определени 

чрез хронометриране и чрез системата МТМ 

Резултатите от сравнението ясно показват по-голямата трудоемкост при изработване на 
бродерия върху готово изделие, както и възможността за намаляване на времето за 
изработка чрез оптимизиране на траекторията на движенията на оператора. 

Нормирането на труда на работниците е извършено, като е определена дневната 
норма. 

Ефективният фонд работно време ЕФРВ е определен като: 
   .... врсмсмсм kКЧЕФРВ  [h],          (4) 

където: Чсм е продължителността на работната смяна в h; 
Ксм – броят на работните смени; 
kсм.вр. – коефициентът на използване на сменното време. 

При 8-часова продължителност на работната смяна, едносменен режим на работа и 30 
min нерегламентирани престои: 

52,794,0.8
60.8

3060.8.1.8 


ЕФРВ  h.       (5) 
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Дневната норма се изчислява от ЕФРВ и нормовремето за изработка на бродерията. 
При определянето й се отчита, че подготвително-заключителните операции се извършват за 
всяка работна глава на машината. 

n
ТT

ЕФРВN
м

заклподг
дн




./.

,           (6) 

където: ЕФРВ е ефективният фонд работно време в s; 
Тподг./закл. – подготвително-заключително време за една глава в s; 
Тм – машинното време за изработване на бродерията в s; 
n – броят на работните глави на машината (за конкретния случай 6). 

Подготвително-заключителното време може да бъде определено както от 
действителната производителност на работника, така и от максималната, изчислена на база 
на нормираните времена. 

В Табл. 6 са обобщени резултатите от нормирането на труда, като реалните са 
изчислени от хронометрираните времена, а теоретичните – от времената,  определени чрез 
системата МТМ. Извършени са калкулации за определяне на максималния процент, с който 
може да бъде повишена производителността, оценен чрез разликата между реалната и 
теоретичната норма. 

Таблица 6 
Трудови норми за изработване на бродерията, бр./смяна 

Изделие Реални Теоретични Разлика,% 
1. Укроен бански костюм 377       575 34,4 
2. Укроена част на риза 364 575 36,7 
3. Готов Т-шърт 331 556 40,1 

Те показват, че реалната производителност е с 34 – 40% по-ниска от теоретичната, т.е. 
има наличие на резервен капацитет. 

Анализ на резултатите 
Резултатите от извършеното изследване могат да се обобщят по следния начин: 

1. Разработена е технологична последователност за изработване на бродерията, като 
операциите са разделени в три групи – подготвителни, машинно бродиране и 
заключителни. 

2. Машинното време е определено като сума от времето за бродиране и времето за 
извършване на триминги. Разработена е изчислителна таблица за определянето му като 
за входни данни се задават размерите на бродерията, плътността на бодовия ред, 
средната честотата на работа на машината, броят триминги и тяхната продължителност. 

3. Подготвителните и заключителните операции са разделени на елементарни движения, 
съгласно системата за задаване на планови времена МТМ. Определени са 
нормовремената за отделните движения за всеки вид основен материал. 

4. Извършено е хронометриране на подготвително-заключителните времена и са 
определени средните стойности за всяко движение. 

5. Получените по двата метода спомагателни времена са съпоставени, като ясно се вижда 
възможността за намаляване на времето за изработка на изделието. 

6. Изчислени са времената за изработване на бродерията върху различна основа: 
теоретични (от системата за планови времена) и действителни (от хронометрирането). 
Определени са резервите за намаляване на времето за изработка. 

7. На база на дневния ефективен фонд и времето за изработка на изделието е извършено 
нормиране на труда на работниците. Както се вижда от Табл. 6, производителността 
може да нарасне с малко над 1/3. Това може да стане за сметка на премахване на 
излишните движения. 
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Заключение 
Видът на използваните основни и спомагателни материали оказва влияние върху 

времето за изработка на една бродерия. Този факт следва да бъде отразен както при 
нормирането на труда, така и при формирането на крайна цена за изработка на изделието, 
което до момента не се прави. 
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Организация на труда при седящи, седящо-стоящи и стоящи работни места 
 

Петя Милушева 
 

Разгледана е организацията на труда при седящи, седящо-стоящи и стоящи 
работни места. Направени са оценки на работните места от ергономична гледна 
точка, дадени са указания за оформлението на работните места при трите вида 
работни места. Представени са контролни критерии за проверка и усъвършенстване на 
шивашките работни места. 

Ключови думи:организация на труда, оформление на работното място 
 

Labour Organization in Sitting, Sitting-Standing and Standing Workplaces  
 

Petja Miluscheva 
 

The organization of labor in sitting, standing and sitting-standing work places is examined. The 
work places have been evaluated from an ergonomic point of view, instructions for the layout of for 
all three work places have been given. The checkpoints for verification and improvement of sewing 
work places are presented. 

 
Въведение 
Шивашката дейност изисква извършването на постоянно повтарящи се еднообразни 

(репетитивни) движения, а с това и мускулни натоварвания в областта на пръстите, дланта, 
ръката и раменете. 

Същите може да окажат критични, когато вследствие на 
 висока честота на движенията и/или 
 висок разход на сили и/или 
 неудобна стойка, 
се преминават границите на  индивиуалния капацитет на отделни мускули или мускулни 

групи. 
Тогава в резултат на механичното пренатоварване на стави, сухожилия, сухожилни 

връзки и кости може да се появят временни оплаквания, стигащи понякога до трайни 
заболявания.  

 
Организация на труда при седящи, седящо-стоящи и стоящи работни места 
Едностранните, предимно статични стойки на тялото в рамките на производствения 

процес трябва да се сведат като време до минимум. Това е задача на организацията на 
труда. Движенията, т.е. динамичната работа, трябва да се допускат и стимулират.  

 промяната на стойката в рамките на една работна задача;  
 изпълнението на различни дейности, които съществено намаляват отрицателните 

аспекти при едностранните стойки на тялото при шиене; 
 редуващите се дейности са най-лесния начин за осигуряване на разнообразни 

движения.  
Чрез включване на други мускулни групи и различни от обичайните движения умората и 

напрежението намаляват и има възможност за отмора. 
Поради високите изисквания по отношение на бързината, възможностите за достъп и 

точността на движенията при шиене, при оформлението на работните места трябва да се 
изпълнят следните условия: 

 спазване на необходимото зрително разстояние (според обработвания материал); 
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 изпълнение на движенията (динамична, репетитивна работа на горните крайници – 
длан и ръка) в диапазона на благоприятния ставен ъгъл; 

 възможно най-малко статично натоварване на в областта на ръцете, раменете и тила, 
което би могло дапричини разтяжения и оплаквания; 

 променлива стойка на горната част на тялото без прекалено силно превиване на 
гърба; 

 при шиене в седнало положение – удобно положение на краката с ъгъл на сгъване в 
коленната става от 90° до100° и без силно опъване напред или сгъване в глезенната става. 

Стойката на тялото в седнало положение трябва да се редува – предно седнало 
положение (горната част на тялото наклонена напред до 20°) и изправено седнало 
положение (горната част на тялото почти вертикална). 

Идеалната стойка (горната част на ръката вертикална, а долната – хоризонтална) може 
да се заеме само тогава, когато височината на шивашката маса може да бъде настроена 
почти на височината на лактите. Тогава при изправена стойка на горната част на тялото 
зрителното разстояние би било в зависимост от ръста на човека между 550 мм и 670 мм. 

При тези големи зрителни разстояния извършването на прецизна шивашка работа не би 
било възможно. Поради тази причина работната маса трябва да бъде сериозно повдигната, 
което пък от своя страна ще доведе до по-големи ъгли на сгъване на горната част на 
ръцете. Чрез разполагането на подлакътници в наклонено/скосено положение и странично 
повдигане сгъването на ръката в раменната става може да се ограничи до поносима степен. 

Комбинацията от седящо-стоящи работни места изпълнява оптимално основните 
ергономични изисквания. По-специално за седящото/стоящото работно място, респективно 
за комбинация от двете, трябва да се вземат предвид следните критерии:  

 големината и формата на работната повърхност трябва да са съобразени с 
обработваните платове/детайли; 

 достатъчна възможност за регулиране на шивашкия плот (височина и наклон) с оглед 
напасването му към ръста и теглото на шивашкия работник от една страна, а от друга – към 
конкретното шивашко задание; 

 прост механизъм за регулиране с лесен достъп до обслужващите елементи; 
 добра видимост в обсега на действие на шевната игла; 
 крачен превключвател и други обслужващи елементи, с които да може да се борави 

добре както от седнало, така и от изправено положение на работника; 
 подходящ въртящ се работен стол, който лесно може да бъде поставен до съответното 

работно място; 
 свобода на движение както от седнало, така и от изправено положение на работника; 
 разполагане на материалите по начин, който да отчита различните работни височини 

при седнало и при изправено положение на работника. 
При шиене в седнало положение трябва да е налице възможност за редуване на 

седящата поза с изправено положение на тялото. Най-добре би било редуването на седене, 
стоене и ходене. Активирането на мускулните групи в областта на трупа и бедрата при 
ставане и ходене стимулират кръвообращението и оросяването, като по този начин се 
редуцират въздействията от едностранните натоварвания на тялото. Работни задачи, които 
могат да се изпълняват и в друга, освен в седяща стойка в близост до шивашкото работно 
място, разтоварват работника. Преминаването към такива намаляващи натоварванията 
работни задания е винаги смислено, когато по този начин дори за кратко време се прекъсва 
заеманата продължително време едностранна поза на тялото. 

За целта са подходящи задачи в областта на транспорта, качествения контрол, 
поддръжката и ремонта, складовото стопанство, подготовката на работата и други подобни 
дейности, предхождащи или последващи същинския процес на шиене. 

Прекалено честата смяна на работата може понякога да окаже негативно въздействие 
върху степента на тренираност и производителността, което обаче се компенсира от по-
малката умора, по-високата готовност за работа и по-малкото грешки, които се допускат. 
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При шиене в седнало положение (при малки и средни размери на 
материалите/детайлите за обработка) се препоръчват генерално следните мерки: 

 регулируема височина на работната маса;  
 при фиксирана височина на работната маса наличие на крачен превключвател с 

регулируема височина;  
 подходящ в ергономично отношение въртящ се стол за работа.  
Предвид резултатите за комбинираните седящи/стоящи работни места с обичайните 

средни, респективно високи изисквания за видимост се препоръчват следните по-големи 
диапазони на регулиране (височинни мерки за шивашки работни места), за да може както на 
по-едрите така и на по-дребните шивашки работници да се гарантира една подходяща и 
ненапрегната позиция на тялото им при шиене (Таблица 1). 

Таблица 1 
Диапазони на регулиране 
в mm 

Седящо работно 
място 

Стоящо 
работно място 

Комбинирано 
седящо/стоящо работно 
място 

Разстояние от пода до 
равнината на шиене 700 – 1000 900 – 1450 700 – 1450 

 
Таблица 2  

Изпълнение на 
работата в седнало 
положение 

Оценка от ергономична 
гледна точка 

Допълнителни указания 
за оформлението 

Промяна в 
положението на горната 
част на тялото, от време 
на време друга стойка 
на тялото като ставане, 
ходене 

Добър компромис между 
икономическите изисквания и 
изискванията за хуманност 

Разтоварващите 
съпътстващи/ помощни 
дейности трябва да се 
разпределят по възможност 
равномерно през целия 
работен ден 

Промяна в 
положението на горната 
част на тялото без 
заемане на други стойки 
на тялото  

Натоварваща стойка на 
тялото поради липса на 
възможност за промяна на 
стойката 

Интегриране в работния 
процес на разтоварващи 
работни сегменти 

Положението на 
горната част на тялото и 
обичайната стойка на 
цялото тяло не могат да 
бъдат променяни 

Трайно едностранно 
натоварване с опасност от поява 
на оплаквания и заболявания 

Най-малкото спазване 
на общите технически мерки 
за оформление на 
работното място 

В Табл. 2 и Табл. 3 се съдържат допълнителни сведения/указания за оформлението 
на работното място при различни видове изпълнения на работата, съответно в седнало и 
изправено положение и съобразени с оценката за ергономичност.  

Таблица 3 
Изпълнение на 

работата в изправено 
положение 

 

Оценка от ергономична 
гледна точка 

Допълнителни указания 
за оформлението 

С избираема от 
самия работник промяна 
за седене на 
комбинирано 
седящо/стоящо 
шивашко работно място 

Изправената стойка в 
комбинация с крачно 
управление е дотолкова 
приемлива, доколкото е 
възможно разтоварване чрез 
сядане 

Крачният превключвател 
може да се обслужва и в 
седнало положение; 
работен стол на колела; 
достатъчно пространство за 
краката и бедрата; 
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съответстващо на 
височинните настройки 
подаване на материали 

Промяна от време 
на време с ходене и/или 
сядане 

Едностранно натоварване на 
долните крайници; приемливо 
при големи и тежки материали 
за обработка и ниски изисквания 
за прецизност 

Да се обмисли 
използването на някакво 
помощно средство за стоене 

Без възможност за 
промяна на стойката на 
тялото или ходене от 
време на време  

Трайно едностранно 
натоварване с опасност от поява 
на оплаквания и заболявания 

Най-малкото спазване 
на общите технически мерки 
за оформление на 
работното място; да се 
обмисли използването на 
някакво помощно средство 
за сядане 

 
Работни места с висока степен на разделение на труда, едностранно физическо 

натоварване и ниски изисквания към интелектуалния потенциал на заетите лица нерядко 
водят до монотонност, занижени изисквания и изолация. За много предприятия подходящи 
решения за тези проблеми предлагат специалните форми на организация на труда, като 
например: 

 работа в екип; 
 групова работа;  
 производствени острови; 
 ротационен принцип на работа (смяна наработните места); 
 обогатяване на дейността; 
 разширяване на работата, 
които водят до смяна на работата и заеманата стойка. Те от своя страна оказват добро 

въздействие както върху работещия, така и върху производителността и качеството. В 
резултат на всичко това се подобрява рентабилността, а служителите се радват на 
разнообразни и интересни дейности.  

 
Тренинг на методите – предпоставка за успешно оформление на работния процес 
Всяка дейност за подобряване на ергономичността на работните места може да е 

успешна само тогава, когато засегнатите от нея хора осъзнават ползата и променят личното 
си поведение на новото си или преустроено работно място. 

Ето защо е важно да се обясни на работещите какви предимства предлага новото или 
преустроено работно място и защо са били предприети въпросните промени. 

Тези указания трябва да се дават възможно най-точно – най-добре би било същите да 
бъдат съобразени с конкретното работещо лице и съответното работно място. Например: на 
самото работно място да се покажат нагледно възможностите за регулиране на работния 
стол и да се изпробва на място използването на динамичната облегалка. При регулирането 
на височината на масата може чрез използване на личните стойности за настройка да се 
гарантира, че всеки човек, който ще използва тази маса, ще може бързо да намери 
собствените си персонални работни височини и съответно да ги настрои. 

Важно е след тези първи указания служителите да бъдат съпътствани в процеса на 
пренастройване и смяна на навиците. На всеки служител трябва да му е ясно как ще трябва 
да се държи занапред. След около една-две седмици ще трябва да започнат да се 
получават както положителни така и отрицателни отзиви, които след това да се обсъждат. 
Така ще може да се установи дали служителите саприели предложението за решение и 
дали няма да са необходими и други промени. 
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От голяма полза за увеличаване на присъственото време и на производителността на 
заетите лица са: 

 отчети за здравното състояние (времеви анализи на болничните и отсъствията от 
работното място); 

 анкетиране на служителите (вж. контролните критерии за шивашките работни места, 
Табл. 4); 

 здравен кръжок (с участие на служителите в качеството им на експерти на техните 
работни места); 

 установяване на обусловени от работата опасности за здравето (анализ на рисковете 
от страна на предприятието) и 

 вътрешно фирмена система за внасяне на предложения. 
 

Таблица 4 
Оценяване на фактическото 
състояние на шивашката дейност 
чрез отговор на контролни 
въпроси 

 
Да 

 
Отчасти 

 
Не Мерки за подобряване на 

фактическото състояние 

Може ли въпросната дейност да се 
осъществява при промяна на 
стойката на тялото? 

    

Може ли въпросната дейност да се 
осъществява без силно накланяне на 
горната част на тялото напред? 

    

Може ли да се работи в 
благоприятното за (за)хващане 
пространство?  

    

Малки ли са натоварванията 
вследствие на статичната работа на 
мускулите? 

    

Предотвратява ли се 
пренатоварването в областта на 
ставите? 

    

Възможно ли е самостоятелно 
регулиране на височината на 
работната маса? 

    

Свободно ли е пространството за 
бедрата от възпрепятстващи 
движенията вградени части? 

    

Възможно ли е двете стъпала да се 
опрат на една достатъчно голяма 
подложка/поставка? 

    

Може ли крачният превключвател да 
се премести? 

    

Използва ли се работен стол с 
динамична облегалка? 

    

Правилни ли са настройките на 
работния стол? 
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Обогатена ли е работата с 
подходящи  разтоварващи дейности? 

    

Може ли да се поддържа 
благоприятелен зрителен ъгъл? 

    

Гарантирана ли е достатъчна 
осветеност? 

    

Избегнати ли са заслепяването и 
образуването на сенки? 

    

Прилага ли се „оптимален метод на 
шиене“2? 

    

Информиран ли е шивашкият 
работник за правилния от 
ергономична гледна точка начин 
наработа? 

    

Известно ли е кой отговаря за 
въпросите свързани с 
ергономичността? 

    

 
Заключение 
Седящо-стоящите работни мяста изпълняват изискванията за оптимално шивашко 

работно място. Работещите могат да използват възможностите за смяна между седящо и 
стоящо положение по време на работната смяна. При този вид работни места 
едностранните, предимно статични дейности в рамките на производствения процес са 
редуцирани до минимум. Честата смяна на положението на тялото по време на 
изпълнението на работните задачи и изпълнението на различни дейности намаляват 
едностранното натоварване и активират различни мускулни групи. Чрез разнообразяване на 
движенията се намалява умората, редуцира се напрежението като това спомага за по-
бързото възстановяване на тялото от умората, настъпваща в рамките на производствения 
процес. 
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Ергономичност на работните места в шивашката промишленост 
 

Петя Милушева 
 
Представени се оптимални решения за оформяне на шивашкото работно място в 

конструктивно отношение с цел повишаване на ефектвността в шевното производство 
на база оптимизиране на труда. Целта е да се оценят факторите, водещи до 
натоварване и да се предложат решения за ергономични подобрения на работните 
места в шивашката промишленост.   

Ключови думи: ергономичност на работните места, оформление на работното място 
 

Ergonomy of workplaces in the sewing industry  
 

Petja Miluscheva 
 

Optimal solutions for shaping оf workplaces in the sawing industry in a constructive attitude are 
presented in order to increase the effectiveness in the garment production based on the 
optimization of labor. The aim is to evaluate the factors leading to stress and to offer solutions for 
ergonomic improvements of workplaces in the sawing industry. 

 
Въведение 
Шивашкият труд трябва да съдържа възможно най-малко едностранни натоварвания. 

Такива натоварвания възникват както чрез предимно неудобни, статични положения на 
тялото, така и чрез повтарящи се монотонни движения. Поради тази причина при шивашкия 
труд важи ергономичното изискване да сведем до минимум монотонните движения, което 
ще рече насърчаване на промяна в положенията на тялото, които да бъдат и възможно най-
оптимални.  

Решаващо въздействие върху прилагането на изискванията на ергономията в 
практиката и върху свързаните с това позитивни въздействия играят: 

 Конструктивното оформяне на работното място; 
 Условията на околната среда и 
 Организацията на производствения процес. 
Определящо за производителността и съхраняване на капацитета в предприятията от 

шивашкия бранш е отношението към запазването здравето на заетите. Предпоставка за 
това са дейности като: правилно използуване на ергономични работни средства, тренинг на 
тялото за отреагиране на натоварваща работна стойка или гимнастика на работното място.  

Обстоятелствата, свързани с ергономичността, които трябва да се отчитат при 
първоначалното или последващо оформление на работните места са: 

 конкретното шивашко задание (например вид на шева), 
 използваните платове/детайли (например големина и тегло), 
 съществуващата обкръжаваща среда (например фиксирана шивашка повърхност) и 
 ръста и теглото на работника. 
Оформление на шивашкото работно място в конструктивно отношение 
Рама на шевната машина и регулиране на височината: Височината на шивашката 

равнина трябва да може да се регулира в зависимост от ръста и теглото на работника и 
отконкретното шивашко задание. При оформлението на работния процес за основа се 
вземат телесните мерки на работника, които се определят в т. нар. персентили. Петият 
персентил описва диапазона на телесните мерки, под който се намират 5% от общото 
население, 95-ият персентил пък е диапазона, който се превишава от 5% от лицата. Когато 
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се оформят работни места за диапазона от 5-ия до 95-ия персентил, се вземат предвид 
телесните мерки на 90% от тази група хора. Използването на диапазона от 5-ия до 95-ия 
персентил гарантира, че хора с ръст от 150 сm до 185 сm и средностатистически пропорции 
ще могат да работят на така оформените шивашки работни места. В съответствие с 
последните научни постижения в областта на работните места в шивашката промишленост 
за напасване на работната височина към индивидуалните телесни мерки на пазара се 
предлага обхват на регулиране на рамата на шивашкия плот от 760 – 1250 mm. 

Таблица 1 
Диапазони на 

регулиране в mm за Седящо работно място 

Разстояние от пода 
до равнината на шиене1 700 – 1000 

 
Специални решения ще са необходими само за излизащите извън тези диапазони на 

регулиране рядко срещащи се случаи. Фигура 1 показва препоръчителните обхвати за 
регулиране на височината за ергономично оптимизирани седящи шивашки работни места 
(шевни машини с плоско легло). 

 

 
Фиг. 1: Максимална и минимална височина на равнината за шиене при работа в седящо 

положение на едър човек (185 сm, много високо изискване за точност, малко зрително 
разстояние) и на дребен човек (150 сm, ниско изискване за точност, голямо зрително 

отстояние) 
 

 
 

Фиг. 2а: Обслужващи елементи на електромеханичния регулатор на височината 
 

За работни места, на които работят различни хора се препоръчва лесен, бърз и 
безстепенно обслужван реглаж на височината - Фиг. 2а. 

За шивашки работни места, за които рядко се налага височината да се напасва към 
отделни работници може да се окаже достатъчна и възможността за ръчна настройка - Фиг. 
2б. 

               
 

Фиг. 2б: Рами за шевни машини с възможност за настройка на височината с манивела 
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Понякога, например при верижни работни операции, производственият процес изисква 

височината на шевните маси да се определя унифицирано. При константна, фиксирана 
височина на плота на масата, напасването към шивашки работници с различна височина 
може да се осъществи и с помощта на крачен превключвател с регулируема височина.- Фиг. 
3а: 

 
 

Фиг. 3а: Шивашко работно място при фиксирана височина на масата (1000 mm) с едър и 
дребен работник – при последния с крачен превключвател срегулируема височина 

                
 

Фиг. 3б и 3в: Крачен превключвател с регулируема височина при фиксирана височина на 
плота на масата в горно и долно положение (специална изработка със системни компоненти) 

 
Наклон на масата: За да може да се подобри видимостта при прецизно водене на шева, 

напр. при почистващ шев, плотът на масата трябва да може да се накланя (между 0° до –
10°) (виж фиг. 4б и 5). 

Чрез наклоняване на плота на масата със скосяване по посока на погледа на работника 
се гарантира по-добро полезрение и образуването на сенки  от корпуса на шевната машина 
се редуцира. Така до голяма степен се избягва  принудителната скована стойка в горната 
част на тялото, както и в областта на раменете и тила. 

Пространство за краката: При шиене в седнало положение трябва да  има достатъчно 
свободно пространство за бедрата и краката на работещия. Измервано от предния ръб на 
масата трябва да има гарантирано пространство за краката с дълбочина от минимум 450 
mm (виж фиг. 5) 

                                         
Фиг.4а Ограничена видимост      Фиг.4б Подобрена видимост  

          в работния участък,в резултат на                чрез наклоняване на плота на 
закриване на зрителното поле           на машината                                                              
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Ширината на пространството за краката трябва да е минимум 350 mm от двете страни 

на иглата, т.е. то трябва да възлиза на общо 700 mm. 
При седящо положение поради дължината на стъпалата и на крачния превключвател е 

необходима допълнителна дълбочина на пространството за краката от 250 mm. Заедно с 
посочената по-горе дълбочина на пространството за краката от 450 mm се получава обща 
дълбочина на това пространство от 700 mm, измервано от предния ръб на масата. Предвид 
височината на крачния превключвател и на самото стъпало височината на пространството 
за краката от глезена надолу трябва да е 250 mm. Затова долният ръб на траверсата на 
рамата (напречно укрепване) трябва да е разположен не по-ниско от 250 mm над пода. 

Височината на пространството за бедрата може да се изведе аритметично от 
посочените в Таблица 1 размери за височината на рамата на масата като тя в никакъв 
случай не бива да се ограничава от каквито и да било висящи надолу вградени части. 
Винаги е необходима гарантирана височина от минимум 700 mm. Трябва да се избягва 
монтаж на компоненти, например мотор, обслужващи елементи, чекмеджета и др., които се 
издават под плота на масата в пространството за краката. За избягване на неудобни стойки 
на тялото не се препоръчва използването на колянови лостове като елемент за настройка. 

Достатъчното пространство за краката дава възможност на шивачката да изпълва 
краката си толкова напред под плота на масата, колкото й е необходимо, за да избегне 
силното накланяне на горната част на тялото. Колкото по-стеснено е пространството за 
краката, толкова е по-голяма вероятността при еднакви изисквания за видимост да се 
налага по-голямо наклоняване на гърба, респективно изгърбване, а с това и по-голямо 
натоварванена гръбначния стълб. 

Мерки при оформлението на работното място, които допринасят за  увеличаване на 
пространството за краката: 

 Приставки 
 При електрически регулирани задвижващи механизми пречещият управляващ блок 

трябва да се измести или да се завърти (виж Фиг. 7а, б и в). 
 Блокове за захранване и техническа поддръжка (напр. регулиращи вентили, пневма-

тични части, приспособления за подаване на материал). Такива елементи трябва да се 
разполагат извън необходимото за краката пространство. 

 Поставките за материали и чекмеджетата също тряба да бъдат извън пространството 
за краката, но да остават достижими в обсега на захващане. 

 Вентилите не бива да са обърнати с реактивната си страна към пространството за 
краката. 

 
 

Фиг.5: Минимални размери за пространството за краката  
(Референтна повърхност за посочените мерки/ размери е предният ръб намасата) 
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Фиг.6а и 6б: негативни примери със стесняване на пространството за краката под масата с 
различни  вградени части 

 

 

Фиг. 7а, b и c: Разположение на регулиращите устройства и точките на свързване, които не 
пречат на пространството за краката 

 
 

       
   

 Фиг. 8: Чекмедже извън пространството за краката  Фиг.9: Плот на маса за големи детайли 
 
Плот на масата - големина, форма и повърхност: Големината на плота на масата се 

ориентира примерно с големината на материала, който ще се обработва. Размерите и 
формата трябва да осигуряват реализацията на работните процеси, като напр. временно 
съхранение и обработка на материала, както и съобразяването им, съответно обвързването 
им, с общите производствени процеси във фирмата. Ето защо посочването на стандартни 
мерки за дължината и ширината на плота на масата е невъзможно. 

Разстоянието игла – преден ръб на масата оказва влияние върху позицията на ръката и 
на главата на работещия. Колкото по-голямо е разстоянието от  иглата до предния ръб на 
масата, толкова по-голяма е вероятността при еднакви изисквания за видимост да се налага 
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по-голямо наклоняване на гърба и тила, респективно изгърбване, а с това се получава и по-
голямо натоварване на гръбначния стълб. 

Необходимата площ на масата вляво пред и до шевната машина зависи от големината 
на обработвания материал. Вдясно пред шевната машина разстоянието между иглата и 
предния ръб на плота на масата (респективно ръб на евентуално монтиран подлакътник) 
трябва да е около 120 mm, за да може дясната ръка да достига добре областта около 
иглата. Повърхността на плота на масата трябва да е осветена, празна, лесна за поддръжка 
и почистване, светла и матова (да не е гладка). 

 

 
 

Фиг.10: Плот на масата (променлив размер, без подлакътници) – поглед отгоре с 
разстояние от предния ръб на плота на масата до средата на иглата (Х) и пространство/обхват 

на работещия  за захващане (зелени радиуси) 

Подлакътници: Приспособленията за опиране на лактите и долната част на ръката 
дават възможност за редуциране на неблагоприятните натоварвания на раменната 
мускулатура и мускулите на ръцете. Липсата на възможност за работника да подпре горната 
или долна част на ръката си върху плота на масата предизвиква натоварване на 
мускулатурата и води до преждевременно настъпване на умора.  

Освен това при поставяне на китките на ръцете на предния ръб на плота на масата е 
налице опасност от възникване на точки на напрежение при сгъвката на предмишницата. 

В зависимост от типа шевна машина и конкретното шивашко задание могат да се 
препоръчат подлакътници в различни изпълнения.  

Обслужващи елементи: Материалите и детайлите трябва да са разположени така, че 
да са лесно достижими и добре видими. 

Благоприятните пространства за хващане, т.е. участъците, които са подходящи за бързо 
достигане с двете ръце, са показани на Фиг. 11а и 11б. Най-честите и най-важни работни 
операции трябва да се изпълняват в пространство, до което има идеален достъп, 
респективно в идеалния център. Това е участъкът, който може да бъде достигнат предимно 
чрез движение на долната част на ръцете. 

На Фиг. 11б с цифри са обозначени следните зони: 
1 = работен център: двете ръце работят прибрани една до друга, област около иглата; 
2 = разширен работен център: двете ръце достигат до всички точки в тази зона; 
3 = зона, до която се достига с едната ръка: за складиране на детайли и инструменти, 

които често се вземат с едната ръка; 
4 = разширена зона, до която се достига с едната ръка: най-външна все още из-

ползваема зона, напр. за рядко използвани работни средства. 
Коляновите лостове трябва по възможност да се избягват за недопускане заемането на 

принудителни стойки на тялото и да се заместват с функции на крачните превключватели. 
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Фиг 11а: Удобно достъпно пространство на шивашкото работно място 
 

 
 

Фиг. 11б: Размери на достъпното пространство при нормална работна височина игла (Х) 
 
Подаване на материал и подреждане на платовете и детайлите: Подготовката на 

материалите и подреждането на платовете и детайлите за обработка са  други съществени 
дейности съпътстващи шивашките операции. В зависимост от нагласената височина трябва 
да се предвидят регулируеми приспособления за подаване на материала и подреждане на 
платовете и детайлите, които да са подходящи за обвързване на шивашкото работно място 
с наличната в предприятието транспортна система. 

 

 
Фиг.12: Приспособление за подготовка наматериалите с регулируема височина 

 
Работен стол: Като удобни за шивашките работни места са се доказали въртящите 

работни столове. Въртящият стол улеснява дейностите, при които материалът трябва да се 
подготвя или подрежда, а така също сядането и ставането от него. 

Регулиране на височината: и едрите и дребните хора трябва да могат да седят удобно 
на работното си място и да регулират височината на седалката в зависимост от ръста си. 
Напълно достатъчен диапазон за регулиране на височината на седалката е от 420 mm до 
550 mm. Облегалката трябва също да бъде с регулируема височина - (препоръчва се 
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диапазон за регулиране от min 60 mm) и дълбочина (т.е. с регулируем наклон: 15° напред и 
25° назад). Препоръчителният наклон на седалката напред е до 5°. Така се стимулира 
извършването на работа в предна седяща поза и естественото изправяне на гръбначния 
стълб. 

Синхронната механика улеснява динамичното седене (често редуване на предна, 
средна и задна седяща поза). Това стимулира оросяването на крайниците и разтоварва 
гръбначния стълб, защото напрежението се разпределя равномерно по прешлените. За 
шивашката дейност не се препоръчва на работните столове да има твърдо прикрепени 
подлакътници, тъй като те биха пречили на движенията. Използването на столове с колела 
е възможно тогава, когато за задвижването на крачния превключвател са необходими 
относително малки усилия, в резултат на които столът няма да бъде отблъснат назад. Ако  
блокът за крачно задвижване е плосък и може да бъде позициониран под работната маса на 
достатъчно разстояние от стола, то тогава няма да има никаква опасност работникът да 
бъде наранен от плъзгачите или ролките на въртящия се работен стол.  

За извършването на шивашки дейности не се препоръчва използването на столове без 
облегалка. Съществува опасност при това работниците прекалено дълго да работят в 
предно седящо положение. Свързаните с тази едностранчива стойка на тялото недостатъци 
(натоварване на прешлените, статични натоварвания в областта на врата, раменете и тила, 
няма възможност за отпускане на тялото чрез облягане назад) не могат да компенсират 
евентуални предимства. 

Основно осветление: Оптималното осветление на шивашкото работно място зависи от 
цвета и яркостта на материала за шиене и използвания конец и от дейностите на работното 
място и в непосредственото муобкръжение. Основното осветление, напр. чрез осветителни 
тела на тавана, трябва да осигури достатъчна осветеност на всички работни места (min 500 
lx) в работното помещение. Таванните осветителни тела трябва да са разположени 
паралелно спрямо прозорците. Трябва да се избягват прекалено големите контрасти 
(разлики в степента на осветеност). Шевните машини трябва да са поставени така, че 
основното направление на погледа на работещия да пада паралелно на прозорците. Така 
падащата слънчева светлина не заслепява директно работещите. 

Осветление на работното място: При използване на допълнителни осветителни тела е 
необходимо да се регулира тяхната яркост (димер), защото в зависимост от техните цвят и 
повърхност обрабованият материал и конецът по различен начин отразяват или поглъщат 
светлината. Прекалено голямата интензивност на осветлението на работното място или 
осветлението на иглата предизвикват твърде големи разлики в яркостта на работната маса 
и затрудняват виждането. Минималните стойности за интензивност на осветлението зависят 
принципно от конкретната дейност, въпреки това обаче не бива да са по-ниски от 750 lx. 

Зрително разстояние и индивидуална зрителна способност: Шивашката дейност е 
свързана с повишени изисквания към зрението. Зрителното разстояние е различно и зависи 
от големината на детайлите за шиене – от 200 mm (декоративни шевове при обработката на 
кожи) до 500 mm (технически текстил). Възрастовите изменения на зрителната способност, 
като например увеличаване чувствителността към заслепяване и увеличената потребност 
от светлина, трябва задължително да се вземат под внимание при концепирането на 
осветлението наработното място. При необходимост индивидуалните помощни средства 
(очилата) се налага да се съобразят със съответната шивашка дейност. 

Условия на обкръжаващата среда: Съседни работни места, които са източници на 
шум, трябва да бъдат разделени, респективно екранирани, от шивашките работни места. 
Климатичните условия на обкръжаващата среда трябва да са приведени в съотвествие с 
шивашката дейност. В зависимост от физическото натоварване при осъществяването на 
шивашката дейност следва да се поддържа здравословна температура на въздуха (напр. 
17°–20°C). Работещите не бива да бъдат излагани на директното въздействие на въздушни 
течения, предизвикани например от проветряване, действието на машинни вентилатори или 
изсмукващи въздух системи. Скоростта на движение на въздуха трябва да е под 0,3 m/s. 
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Заключение 
На много от работните места в шивашките предприятия ергономичните изисквания за 

оформяне на работните места не се спазват и това води до натоварване на мускулите и 
скелетната система, до оплаквания и заболявания на работещите. 

Ергономичното оформяне на работните места запазва здравето на работещите, 
повишава тяхната производителност и с това допринася за подобряване на конкурентността 
на предприятията. 
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