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Резюме
В работата е представено едно изследване на основните фактори, водещи до повишено износване на ремъчната предавка в режещия механизъм на дървообработваща фрезова машина. Традиционно представяните
фактори, свързани с повишено износване на ремъчната предавка, са отклонение от нормалното положение на
ремъчните шайби и техните валове. В предлаганата работа те се отчитат, но се акцентира на причините, свързани
с формирането на променливи усукващи моменти от задвижващия електродвигател и от режещия инструмент.
Разглежда се променливият усукващ момент от електродвигателя, породен от неизбежното отклонение от правилната форма на статора му, както и неуравновесеността на неговия ротор. Изследва се променливият усукващ
момент върху режещия инструмент, формиран от различната големина на силите върху отделните му резци. Посочва се и се обосновава причината за разликата в големините на тези сили. Използва се обща хипотеза за силите
на рязане на отделните резци на режещия инструмент при наличие на дебаланс. Резултатите от изследването са
насочени към провеждането на разширени изследвания със съвременни инженерни средства на усукващите вибрации на режещия механизъм на дървообработваща фрезова машина.
Ключови думи: фрезова машина, ремъчна предавка, усукващи вибрации.
Key words: wood shaper, belt drive, torsional vibrations.
JEL: L73.

на ремъчната предавка в режещия механизъм на
дървообработваща фрезова машина и формиране на адекватни мерки за преодоляването му.
Традиционно се започва с неизправностите,
свързани с отклонение от нормалното положение на ремъчните шайби и техните валове. Възможно е осово изместване на ремъчните шайби,
кръстосване на осите на валовете на ремъчните
шайби и отклонение от паралелност на осите на
валове на ремъчните шайби [3]. Тези неизправности схематично са показани на фиг. 1.

Увод
Ремъчните предавки са основен елемент от
режещия механизъм на съвременните дървообработващи фрезови машини. Те предават ротационното движение от задвижващия електродвигател към вретеното. Техни предимства са простата конструкция, безшумната работа и невисоката цена [6]. Заедно с това не изискват особена
поддръжка – при възникване на повреда лесно се
подменя старият ремък с нов. Друго важно предимство на ремъчните предавки е тяхната способност да поемат ударите и трептенията в механизма и по този начин да поемат функциите на
предпазен съединител и така го правят ненужен.
Плавната им работа и възможността ремъкът да
пробуксува в екстремни ситуации предпазва режещия механизъм от претоварвания [4]. Приплъзването между ремъка и шайбата, породено от
еластичните му деформации. нарушава точността на предавателно число, но това не е
пречка при работата му в режещия механизъм на
фрезовите машини.
При практическата експлоатация на съвременните дървообработващи фрезови машини
обаче ремъчните предавки често се определят
като един от техните „слаби” елементи, защото
бързо се износват и нарушават своята работоспособност. Това налага спиране на машината,
замяна на ремъка с нов, проверка на състоянието и взаимното разположение на шайбите и валовете. Всичко това влошава ефективността на
производството и пречи на пълноценното използване на капацитета на фрезовата машина.
Налага се необходимостта от детайлно проучване на причините за повишеното износване

Фиг. 1. Отклонение от нормалното
положение на ремъчните шайби и валове

Често в практиката проверката за изброените по-горе неизправности не открива отклонение от нормите, но въпреки това е налице повишеното износване на ремъчната предавка. Това
налага да се изследва детайлно функционира-
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нето на целия режещ механизъм като се моделират и представят по подходящ начин въздействията върху отделните му елементи [8] по време на
работата на фрезовата машина.
От изнесеното дотук става ясно, че откриването на причините за повишеното износване на
ремъчната предавка в режещия механизъм на
дървообработващата фрезова машина изисква
изследването на два основни фактора. Първият
се дължи на неизправностите, свързани с отклонение от нормалното положение на ремъчните
шайби и техните валове. Вторият се свързва с
начина на функциониране на целия режещ механизъм и специфичните въздействията върху отделните му елементи по време на работата.
Целта на настоящата работа е да се изследват основните фактори, водещи до повишено износване на ремъчната предавка в режещия механизъм на дървообработващите фрезови машини. Без да се подценяват традиционно изследваните фактори – отклонение от нормалното положение на ремъчните шайби и техните валове –
тук акцентът се поставя на характерните за режещия механизъм на фрезовата машина причини. Те са свързани с формирането на променливи усукващи моменти от задвижващия електродвигател и от режещия инструмент. Особено
важно е изследването на въздействието на променливия усукващ момент от режещия инструмент, формиран от различната големина на силите на отделните му резци, върху работата на
предавката.

Фиг. 3. Механо-математичен модел
1 – ротор на двигателя, 2 и 3 – ремъчни шайби, 4 – режещ инструмент; Мi – моменти върху роторите; φi –
ъгли на завъртане; l1,l3 – разстояния между роторите;
r2,r3 – радиуси на шайбите.

Методика и резултати от изследванията
За да се гарантира правилната работа на
ремъчната предавка трябва да се осигурят необходимите сили на триене. с които да се преодолее работното съпротивление на задвижваната
шайба. За тази цел ремъкът предварително се
опъва с подходяща сила F0. На фиг. 4 е показана
схематично ремъчната предавка, като с прекъсвана линия е обозначено натоварването на ремъка в случай, че предавката е в покой или се
движи без натоварване. Ако върху задвижващата шайба се приложи двигателен момент, а
върху задвижваната – съпротивителен момент,
силите в двата клона на ремъка се променят [7].
Силата на опън върху задвижващата шайба постепенно намалява, а върху задвижваната постепенно нараства. На фиг. 4 с плътна линия е показано натоварването на ремъка в случай, че двата
момента са постоянни.

Механо-математичен модел
За постигане на поставената цел е необходимо механо-математично моделиране на механизма за рязане на дървообработваща фрезова
машина [9]. С този модел може да се проведат
целенасочени изследвания, като се отчете спецификата на механизма и приложените въздействия върху него. От първостепенно значение е
моделирането на силите на рязане върху отделните резци и формирането на променливия усукващ момент върху режещия инструмент.
На фиг. 2 е показан общият вид на разглежданата фрезова машина, а на фиг. 3 е даден механо – математичен модел на режещия ѝ механизъм.

Фиг. 4. Натоварване на ремъка
F0, F1, F2 – сили в ремъка; ω2, ω3 – ъглови скорости на
шайбите; α1, β1 – ъгли на сцепление; α2, β2 – ъгли на
приплъзване.
Фиг. 2. Фрезова машина – общ вид
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За ремък в добро експлоатационно състояние се приема, че деформацията е приблизително пропорционална на силата на опън. Така
върху задвижващата шайба разтегнатият ремък
се скъсява като приплъзва и изостава от нея.
Върху задвижваната шайба обаче ремъкът се
удължава като приплъзва и я изпреварва. Разглежданото приплъзване по шайбите се дължи на
еластичността на ремъка и зависи от нея. Нарича
се еластично приплъзване. Когато предавката
работи „нормално”, приплъзването е по дъги от
шайбите, отговарящи на централни ъгли съответно α2 и β2. Останалата част от контактната
дъга от шайбата не приплъзва. Тя се измерва с
централни ъгли съответно α1 и β1. При нарастване на натоварването на предавката приплъзването се увеличава и може да се стигне до буксуване.
При реалните условия на работа на фрезовата машина обаче действащите върху ремъчната й предавка двигателен и съпротивителен
момент не са постоянни. Неизбежното отклонение от правилната форма на статора на задвижващия електродвигател, както и неуравновесеността на ротора, формират променлив усукващ
момент от електродвигателя. Този момент може
да се моделира, като към постоянната част M1 се
добавят две променливи компоненти, които имат
вида M11 sin ω1t и M12 sin 2ω1t (тук ω1 е честотата
на въртене на ротора, а M11 и M12 са съответните
амплитуди). Тъй като валът на електродвигателя
е сравнително къс и твърд, това натоварване реално се предава към водещата шайба на предавката.
Понеже коравината на усукване на вретеното е значителна, работното съпротивление на
задвижваната шайба практически изцяло се определя от съпротивителния момент върху фрезера. Това налага неговото задълбочено изследване.
Силата на рязане за всеки резец на режещия инструмент се определя като моментна максимална стойност по формулата [5]

Pmax 

2D
P, N ,
zl

Фиг. 5. Теоретични сили на рязане за един оборот на режещия инструмент.
P и PMAX – средна и максимална сила на рязане.

Но в реални условия това не е така. Поради
неточности и грешки при изработването и монтажа на вретеното и режещия инструмент, както
и при заточването, се получава дебаланс на разглеждания възел (той е показан на фиг. 6) от механизма и разлика в диаметрите на рязане на отделните резци.

Фиг. 6. Вретено с режещ инструмент

В резултат на това максималните стойности
на силите на рязане за отделните резци на режещия инструмент се оказват различни. Пресмятането на големината на силата на рязане за всеки
отделен резец е трудна задача, решението на която изисква отчитането на редица допълнителни
фактори. Направените проучвания обаче показват, че винаги най-голяма е силата на рязане за
този резец, от страната на който е разположен
дебаланса [1,2]. В следващите разсъждения този
резец се приема за първи. Появата на разлика в
големината на силата на рязане за отделните
резци се обяснява с промяната на траекторията,
която описва режещият инструмент. Понеже тази
траектория е елипса, силите на рязане на отделните резци за един оборот на режещ инструмент
с шест резеца в реални условия на работа ще
имат общия вид, показан на фиг. 7.

(1)

където: D е диаметърът на режещия инструмент, m;
z – броят на ножовете на режещия инструмент;
l – дължината на дъгата на рязане, m;
P – средната тангенциална сила на рязане, N.
От формула (1) следва, че максималните
стойности на силите на рязане за всички резци
на режещия инструмент са еднакви. Изменението на тангенциалната сила на рязане за един
оборот на режещ инструмент с шест резеца би
могло да се представи така, както е показано на
фиг. 5.
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става ясно, че състоянието на задвижващия
електродвигател и най-вече на вретеното заедно
с режещия инструмент има определящо значение за работата на предавката, а следователно
и на цялата машина.
Заключение
В работата е представено изследване на някои фактори, водещи до повишено износване на
ремъчната предавка в режещия механизъм на
дървообработваща фрезова машина. Тези фактори са свързани основно с формирането на променливи усукващи моменти от задвижващия
електродвигател и от режещия инструмент. Разглежда се променливият усукващ момент от
електродвигателя, породен от неизбежното отклонение от правилната форма на статора му,
както и неуравновесеността на неговия ротор.
Изследва се променливият усукващ момент
върху режещия инструмент, формиран от различната големина на силите върху отделните му
резци. Посочва се и се обосновава причината за
разликата в големините на тези сили. Използва
се обща хипотеза за силите на рязане за отделните резци на режещия инструмент. Резултатите
от изследването са насочени към провеждането
на разширени изследвания със съвременни инженерни средства на усукващите вибрации на
режещия механизъм на дървообработваща фрезова машина.

Фиг. 7. Сили на рязане за един оборот на режещия инструмент.
PI – сили в резците; PMAX – максимална сила на рязане.

Точното определяне на големините на отделните сили е възможно само за конкретен случай и не е обект на настоящата работа. Важно
обаче е да се спази правилото, че тяхната сума
в рамките на едно пълно завъртане на режещия
инструмент трябва да е постоянна величина, която се представя с формулата
P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 = 6Pmax

(2)

Разгледаните по-горе сили на резците формират променлив усукващ момент върху режещия инструмент на машината. Този момент се
определя от дефинираните сили и съответните
им радиуси на рязане Rφ. Понеже разглежданият
фрезер е с шест резеца, всяка от тези сили
трябва да е дефазирана спрямо предходната на
ъгъл π/3. Така за усукващия момент върху режещия орган се получава сложна зависимост с
шест различни по големина пика за всеки негов
оборот, като всеки от тях изостава на по 600 от
предния.
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STUDY OF THE FACTORS LEADING TO INCREASED WEAR OF THE WOOD
SHAPERS’ BELT DRIVE
Georgi Vukov
University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Abstract
The work presents a study of the major factors leading to increased wear of the belt drive in the wood shaper’s saw
unit. Traditionally presented factors for increased wear of the belt drive are a deviation from the true location of the pulleys
and their shafts. These factors are rendered an account in the study, but it focuses on the reasons related to the formation
of variable torques of the drive electric motor and the cutting tool. It considers the variable torque of the electric motor
caused by the inevitable deviation from the correct shape of the stator, as well as the unbalance of its rotor. The variable
torque on the cutting tool, formed by different sizes of forces on its separate cutters, is examined. The reason for the
difference in the size of these forces is given and based. A general hypothesis of cutting forces on separate cutters of the
cutting tool in case of unbalance of the tool is used. The results of the study are useful for carrying out advanced.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА НАДЕЖДНОСТ ВЪРХУ
ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕФЕКТ
С. Маджов, Г. Тасев
Лесотехнически университет, София
Резюме
В изследването се предлага единна методика за определяне на икономическия ефект от изменението на
характеристиките на показателите на надеждност. Обект на изследване е влиянието на характеристиките върху
показателите за безотказност на изделията.
Ключови думи: ефект, икономически, надеждност, характеристики, свойства.
Key words: effect, economic, reliability, characteristics, properties.

JEL:

Вземането на най-доброто решение при
оценка на икономическата ефективност, оптимизацията и управлението на равнището на надеждността на обектите може да стане по критерия –
„минимум на народностопанските разходи” или
по критерия – „максимум резултат”. Количественият израз на първия критерий са диференциалните разходи (в частност приведените разходи),
а на втория-изчислена печалба (свръх нормативната печалба) [1].
За определяне на икономическия ефект от
повишаване на равнището на надеждността е поцелесъобразно да се приложи критерия - “приведени разходи”, отразяващ изменението на разходите в сферата на проектиране, производство и
експлоатация на обектите. Аргументът е, че при
използване на критерия „свръх нормативна печалба” оценката на влиянието на равнището на
надеждността върху големината на сумарната
свръх нормативна печалба се извършва чрез изменение на диференциалните разходи в сферата на производство и експлоатация. Прилагането на този критерий изисква да се отчита влиянието на равнището на цената върху големината на чистата печалба.
Известно е, че у нас определянето на икономическата ефективност на инвестиционните проекти става по показатели, посочени в [2], а икономическата ефективност на научно-техническите
постижения и капиталните вложения – в [3], които
взаимно не се изключват. За определяне на икономическата ефективност от повишаването на
равнището на надеждността на обектите, използваме критерия „приведени сумарни разходи” [3,
4].

За определяне на годишния икономически
ефект от повишаване на равнището на надеждността, използваме следната зависимост:
Ин= N1 (Ф1 + ЕнK1) - N2 (Ф2+ЕнК2),

(1)

където: N1 е броят на обектите с равнище на надеждност Н1;
N2 – броят на обектите с равнище на надеждност Н2, (Н2  Н1);
Ф1 – себестойността на обектите с надеждност Н1;
Ф2 – себестойността на обектите с надеждност Н2;
К1 – капиталните вложения за обекти с
равнище на надеждност Н1;
К2 – капиталните вложения за обекти с
равнище на надеждност Н2;
Ен – нормативният коефициент на ефективност на капиталните вложения
(Ен=0,15).
Броят на обектите, които трябва да се произведат с равнище на надеждност Н2, може да се
определи от съотношението:
N2=N1H1/H2 =.N1,

(2)

където:  е коефициентът на повишение на равнището на надеждността на обектите
(1,0).
Тогава формула (1) приема следния вид:
Ин=N1[(Ф 1 +ЕнК1)-( Ф2+EнK2)]

(1‘)

Този подход прилагаме за определяне на
икономическия ефект от повишаване на кое да е
свойство на надеждността, т.е. от повишаване на
кой да е показател на надеждността на обектите
(фиг. 1).
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Надеждност на
неремонтируеми обекти

Обект
Свойства

Безотказност

Съхраняемост

Показатели

Изработка до отказ

Срок на съхраняемост

Характеристики

числени
характеристики

функционални
характеристики

числени
характеристики

функционални
характеристики

T0

P(t)

tC

tC 



t0 



t

Фиг. 1. Схема на взаимовръзката между свойствата, показателите и характеристиките на надеждност на
не ремонтируемите обекти: T0 – средна изработка до отказ;  – средно квадратично на изработката до отказ;  – коефициент на вариация на изработката до отказ; P(t) – вероятност на безотказна работа; t0 – гама-процентна изработка до
отказ; (t) – интензивност на отказите; tC – среден срок на съхраняемост; tС – гама-процентен срок на съхраняемост.

По нататък ще изведем зависимости за параметрично и непараметрично определяне на
икономическия ефект от повишаване на конкретните надеждностни показатели на не ремонтируемите обекти, следвайки методическия подход,
показан на фиг. 2.
Последователността за определяне на икономическия ефект от повишаване на характеристиките на надеждността на не ремонтируемите обекти е:
Параметрично определяне на икономическия ефект от повишаване на свойството безотказност на не ремонтируемите обекти по
числена характеристика – средна изработка до
отказ, То.
Приемаме, че изработката до отказ е разпределена по Вебулов закон, т.е.
f(t0) = b/a [(t-c)/a]b-1 exp[-(t-c)/a]b,

(3)

където: a е параметърът на мащаба;
b – параметърът на формата;
c – параметърът, който характеризира
положението на кривата на разпределение и не оказва влияние на формата ѝ.

Фиг. 2. Структура на методиката за определяне на характеристиките на надеждност(МОХН):П-параметрично; НПне параметрично; НЗР-не известен закон на разпределени; ИЗР-известен закон на разпределение; ОСХ-определяне на случайните характеристики; ОЗР-определяне
на закона на разпределение; А-аналитично; ГА-графоаналитично; ОПЗР-определяне на параметрите на закона
на разпределение; СЗ-статистически зависимости ;ИХНинтервални характеристики на надеждност.

От тук коефициентът на повишаване равнището на безотказността на обектите ще определим по зависимостта:
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=[c1+a1(1+1/b)]/[c2+a2(1+1/b2)]

(t) =[b/a ][(t-c)/a]b-1.

където: ai, bi, ci ca параметрите на закона на
Вейбул;
(1+1/b) e гама-функцията на( 1 + 1/b).
Тогава годишният икономически ефект от
повишаване на свойството безотказност, оценено по числена характеристика „обработка до
отказ”, ще бъде:

Тогава
ИБ=N1{(Ф1+ЕнК1) -(b/a)[(t-c2)/a2]b2-1
(Ф2+ЕнК2)/(b1/a1)[(t-c1)/a1]b1-1}.
По аналогичен начин разсъждаваме за
всички останали числени характеристики на показателите на надеждност (фиг.1), а резултатите
за коефициента на увеличаване на равнището на
надеждността са дадени в таблицата.
Въз основа на проведени изследвания е изведено следното правило за определяне на :
ако характеристиката на показателя на надеждност, по която се определя икономическия ефект
(изработка до отказ, интензивност на отказите,
вероятност за безотказна работа, срок на съхраняемост, гама процентен изработка и т.н.), расте
при използване на методите за повишаване на
надеждност, то  е отношение на характеристиката на надеждност преди (Н1) и след (Н2) нейното повишаване; ако характеристиката на показателя на надеждност, по която ще се определя
икономическия ефект (време на възстановяване,
време за техническо обслужване, среден брой
откази, параметър на потока на отказите, характеристика на потока на отказите и т.н.), намаляват при използване на методите за повишаване
на надеждността на машините, то  е отношение
на характеристиката на надеждност след (Н2) и
преди (Н1) нейното повишаване.

ИБ=N1{(Ф1 +EнК1)-[c1+a1(1+1/b1) /
(c2+a2(1+1/b2)](Ф2EнК2)}.
Следователно, ИБ е функция на параметрите на закона на разпределение на обработката
до отказ (ai, bi, ci) и икономическите показатели
(Фi,Ki, Eн).
Непараметрично определяне на икономическия ефект от повишаване на свойството
безотказност на не ремонтируемите обекти
по средната изработка до отказ, То.
В този случай средната изработка до отказ
се определя по формулата
n

T0=

t

0i

/ n,

i 1

а коефициентът на повишаване на изработката до отказ е
n1

=

 t 01i /
i 1

n2

t

02i,

i 1

Изводи

където n1 e броят на изследваните обекти
преди повишаване на изработката до отказ; n2броят на изследваните обекти след повишаване
на изработката до отказ.
От тук:
n1

ИБ=N1{(Ф1+ЕнН1) – [

 t 01i /
i 1

1. Предложен е универсален подход за определяне н икономическия ефект от повишаване
на равнището на надеждността на обектите.
2. Предложеният подход е приложим за
всички числени характеристики на показателите
на надеждност.

n2

t

02i

](Ф2+ЕнК2)}

i 1
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Параметрично определяне на икономическия ефект от намаляване на интензивността
на отказите на не ремонтируемите обекти.
Икономическият ефект от намаляване на интензивността на отказите (t), която е функционална характеристика на обектите, ще се
определи по следната зависимост:
ИБ= Н1{(Ф1+ЕнК1)- 2(t)(Ф2+ЕнК2) /1(t)}
където  1(t)2(t).
Ако изработката до отказ е разпределена по
закона на Вейбул, то
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STUDY OF THE INFLUENCE OF THE RELIABILITY CHARACTERISTICS ON
ECONOMIC EFFECT
S. Madzhov, G. Tasev
University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Abstract
The study proposes a unified methodology for determining the economic impact of change characteristics of indicators of reliability. Object of research is the influence of the characteristics on indicators of fault tolerance for the devices.
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ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ФИЗИКОМЕХАНИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА ШПЕРПЛАТ
Миглена Вальова, Йорданка Иванова
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Резюме
Производството на шперплат е резултат от стремежа за рационалното използване на дървесината. Физичните свойства на шперплата зависят главно от дървесния вид и конструкцията на фурнирния лист, вида на употребеното лепило, недостатъците на дървесината и технологията на производство.
Използването на шперплата като конструктивен материал в производството на мебели и в строителството
зависи от механичните му свойства. Върху тях голямо влияние оказват плътността и съдържанието на свързващо
вещество.
Лепилата на базата на фенолформалдехидни смоли осъществяват здрави и устойчиви съединения при слепване на дървесината. Поради това тези адхезиви намират широко приложение в дървообработващата промишленост и особено в производството на шперплат.
В настоящата работа е изследвано влиянието на някои технологични фактори върху физико-механичните
свойства на шперплат съставен от иглолистен фурнир и фенолформалдехидни лепила.
сина.

Ключови думи: шперплат, фенолформалдехидни лепила, физико-механични свойства, иглолистна дървеKey words: plywood, phenol formaldehyde adhesives, physical, mechanical properties, softwood.
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висока якост на слепване, висока термоустойчивост и водоустойчивост [3].
Режимът на слепване на шперплата се определя от редица фактори, под въздействието
на които се постига необходимата контактност на
слепваните повърхности и протичане в лепилния
слой на физико-химичните процеси, обезпечаващи слепването на фурнирните листове в шперплатен лист [4]. При това се цели получаването
на здраво лепилно съединение и постигане на
дадена крайна влажност и минимално уплътняване на шперплата, както и минимална продължителност на слепването [5].
Режимът на слепване се определя от следните три основни параметри:
налягане при слепването;
температура на плотовете на хидравличната преса;
продължителност на слепването.
Освен това тези параметри зависят и от редица други фактори, които характеризират вида
на слепвания фурнир, използваното лепило и
т.н.
Основното предназначение на налягането е
създаването на непрекъснат контакт между слепваните повърхности и поддържане на този контакт до втвърдяването на лепилото. Полученият
лепилен шев трябва да бъде без значителни остатъчни напрежения и да притежава висока механична якост [6].

Увод
Шперплатът е един от най-достъпните, лесен за обработка и евтин строителен и облицовъчен материал. Основните области на неговото
приложение са: производство на мебели, строителство, декориране на вътрешни помещения и
фасади, опаковка, корабостроене, транспортно
машиностроене [1].
Шперплатът е продукт, получен при слепване на три или повече листове развиван фурнир
при взаимноперпендикулярно разположение на
направленията на дървесните влакна. Такова
разположение на влакната на отделните фурнирни листове гарантира изключително добрите
механични качества на шперплатния панел като:
здравина и стабилност, висока устойчивост на
удари, вибрация и напрежение. Използването на
фенолформалдехидни смоли като лепилна
връзка прави слепването на фурнирните листи
устойчиво на атмосферни влияния, микроорганизми, студена и гореща вода [2].
Фенолформалдехидните лепила се отличават с много добра адхезия към различни материали, поради което намират широко приложение
при производството на слоиста дървесина и при
производството на водоустойчив шперплат. Лепилното съединение, което образуват се отличава с много добри физико-механични свойства-
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Величината на налягането се избира главно
в зависимост от свойствата на използваната дървесина (плътност, влажност, температура) и от
свойствата и разхода на употребяваното лепило
(вискозитет, концентрация, съдържание на газообразни продукти).
Влияние върху величината на налягането
оказват и отклоненията в дебелината на фурнира, като при по-неравномерен фурнир се препоръчват по-високи стойности на налягането.
Налягането трябва да бъде толкова по-голямо, колкото е по-висока плътността на спресуваната дървесина и по-ниска влажността ú, колкото е по-голяма концентрацията, вискозитета и
съдържанието на газообразни продукти в лепилото.
Посочените в литературата стойности на
налягането при горещо слепване на шперплата
са в границите 1,4–2,2 МPa, като при иглолистните и меките широколистни видове се избират
по-ниските, а при твърдите широколистни видове- по-високите стойности.
Налягането оказва въздействие върху процеса на горещото слепване, което се изразява в
ускоряване на процеса на загряване, в създаване на неравномерно повишаване на температурата по цялата площ на пакета и образуване на
крайна и средна зони.
Друг основен технологичен фактор при производството на шперплат е температурата. В
процеса на горещо слепване шперплатните пакети се нагряват посредством контактен топлообмен със загретите плотове на пресата, което
ускорява физико-химичните процеси водещи до
образуване на лепилния шев.
При избора на температурата на пресата се
отчита главно влиянието на вида на употребяваното лепило, слойността и дебелината на пресувания пакет и организацията на производствения
процес.
Препоръчваните в литературата температури на плотовете на пресата при използване на
фенолформалдехидни лепила са в диапазона
135–155 ºС.
За да се получи висока якост на слепване е
необходимо шперплатните пакети да престоят
известно време под налягане и определена температура.
Целта на настоящата работа е да се изследва влиянието на някои технологични фактори
върху физико-механичните свойства на шперплат получен от иглолистен фурнир.

листовете 550/550 mm и с различна дебелина.
Непосредствено преди извършването на различните серии опити фурнирът е изсушен до влажност 6 ± 2 % на лентова сушилня.
Експериментално полученият шперплат се
състои от 11 пласта фурнир с еднаква дебелина.
За слепване на фурнирните листове е използвана фенолформалдехидна смола със следните характеристики, отразени в сертификата:
1. Вискозитет при 20ºС по BЗ-6 в секунди- 45
секунди
2. Съдържание на сухо вещество- 54 %
3. Съдържание на свободен фенол- 3.3 %
4. Водоразтворимост- 1:2
5. Водороден показател- 11
6. Скорост на втвърдяване при съответна
стойност на температурата: 150 ºС – 35 секунди;
140 ºС – 45 секунди; 130 ºС – 60 секунди; 120 ºС –
1,15 минути; 110 ºС – 1,25 минути; 100 ºС – 1,30
минути.
Изследването
на
физико-механичните
свойства на експериментално получения шперплат са проведени в следните насоки:
1. Изменение на температурата на най-отдалечения от плотовете на пресата лепилен
слой с оглед избор на оптимално време на слепване. Оптималната стойност на температурата
при провеждането на сериите опити е 140 ± 2ºC.
Всички изследвания са извършени при
следните условия, засягащи работата с пресата:
затваряне на пресата – 7 секунди;
повишаване на налягането – 8 секунди;
намаляване на налягането през първия
етап – 5–6 секунди;
намаляване на налягането през втория
етап – 2,5 минути.
2. Влияние на налягането върху физико-механичните свойства на шперплата (1,4 MPa,
1,6 MPa, 1,8 MPa, 2,0 MPa) при постоянни фактори: температура на слепване 140 ± 2 ºC, продължителност на слепване 20 минути, разход на
лепило 130 g/m2, нулев престой преди пресуване.
3. Влияние на престоя преди пресуване
върху якостта на слепване на шперплата (0, 3, 6,
9, 24 часа).
Резултати и обсъждане
За сериите опити с променлив фактор налягане са изследвани физичните показатели: спресуване, плътност, водопоглъщане, обемно набъбване и механичните- якост на огъване и якост
на слепване.
Резултатите за спресуване на шперплатния
пакет в зависимост от налягането са предствени
в таблица 1.

Материали и методи
Като суровина за изследванията е използван иглолистен фурнир с линейни размери на
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Таблица 1. Спресуване на шперплатния пакет в зависимост от налягането

Налягане,
MPa
1,4
1,6
1,8
2,0

Средна аритметична
стойност,
%
17,14
19,34
26,35
36,04

Средно квадратично отклонение,
%
2,53
3,79
3,35
2,98

Съгласно данните от таблица 1 с увеличаване на налягането с 0,2 MPa за всеки вариант
на серията, процентът на спресуване нараства
непрекъснато като разликата съответно се повишава с 2,2 % между първи и втори вариант,
7,01 % между втори и трети вариант и 9,69 %
между трети и четвърти вариант. От 17,14 % при
налягане 1,4 MPa спресуването достига стойност
36,04 % при налягане 2,0 MPa.

Вариационен
коефициент,
%

Средна
грешка,
%

14,77
19,61
12,71
8,27

0,57
0,85
0,75
0,67

Показател
на точността,
%
3,30
4,39
2,84
1,85

Брой
пробни
тела
20
20
20
20

Нарастването на спресуването може да се
обясни с нарастването на степента на уплътняване на дървесината. В резултат на последното
силно се намалява дебелината на шперплата- от
23,20 mm при налягане 1,4 MPa тя достига стойност 18,05 mm при налягане 2,0 MPa.
Аналогично на нарастването на спресуването плътността на шперплата расте с повишаване на налягането (таблица 2).

Таблица 2. Плътност на шперплата в зависимост от налягането

Налягане,
MPa
1,4
1,6
1,8
2,0

Средна аритметична
стойност,
kg/m3
504,43
544,54
588,56
685,09

Средно квадратично отклонение,
kg/m3
7,59
10,76
14,16
17,58

Данните от таблица 2 показват, че от
504,43 kg/m3 при налягане 1,4 MPa плътността
достига стойност 685,09 kg/m3 при налягане
2,0 MPa. По-високата плътност гарантира по-високи якостни показатели на шперплата, но съчетана с високата степен на спресуване тя се

Вариационен
коефициент,
%

Средна
грешка,
kg/m3

1,50
1,98
2,41
2,57

1,70
2,41
3,17
3,93

Показател
на точността,
%
0,34
0,44
0,54
0,57

Брой
пробни
тела
20
20
20
20

оказва нецелесъобразна от икономическа гледна
точка, т.е. при налягане 2,0 MPa не може да бъде
охарактеризирана като оптимална.
Влиянието на налягането върху водопоглъщането и обемното набъбване на шперплата е
предстваено в таблици 3 и 4.

Таблица 3. Водопоглъщане на шперплата в зависимост от налягането

Налягане,
MPa
1,4
1,6
1,8
2,0

Средна аритметична
стойност,
%
30,94
23,36
21,85
20,98

Средно
квадратично
отклонение,
%
0,18
0,13
0,20
0,32

Вариационен
коефициент,
%

Средна
грешка,
%

0,59
0,57
0,90
1,53

0,06
0,04
0,06
0,10

Съгласно данните от таблица 3 водопоглъщането намалява стойността си от 30,94 % при
налягане 1,4 MPa до 20,98 % при налягане
2,0 MPa.

Показател
на точността,
%
0,19
0,18
0,29
0,48

Брой
пробни тела
10
10
10
10

Обемното набъбване увеличава стойността
си от 7,50 % при налягане 1,4 MPa до 16,87 % при
налягане 2,0 MPa (таблица 4).
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Таблица 4. Обемно набъбване на шперплата в зависимост от налягането

Налягане,
MPa
1,4
1,6
1,8
2,0

Средна
аритметична стойност,
%
7,50
11,95
14,21
16,87

Средно
квадратично отклонение, %

Вариационен коефициент,
%

Средна
грешка,
%

Показател
на точността,
%

Брой
пробни
тела

0,12
1,50
0,06
0,18

1,60
1,55
0,42
1,05

0,02
0,33
0,02
0,06

0,21
2,81
0,13
0,33

10
10
10
10

Якостните характеристики на шперплата,
слепен при различна стойност на налягането
очертават непрекъснато повишение с повишаване на налягането.
Съгласно данните от таблица 5 якостта на
статично огъване се увеличава от 33,15 MPa при

налягане 1,4 MPa до 42,19 MPa при налягане
2,0 MPa, а якостта на слепване в сухо състояние
съгласно данните от таблица 6 се повишава от
2,06 MPa при налягане 1,4 MPa до 2,84 MPa при
налягане 2,0 MPa.

Таблица 5. Якост на огъване на шперплата в зависимост от налягането

Налягане,
MPa
1,4
1,6
1,8
2,0

Средна
аритметична стойност,
MPa
33,15
36,37
41,51
42,19

Средно
квадратично отклонение,
MPa
2,22
1,91
2,12
3,04

Вариационен коефициент,
%

Средна
грешка,
MPa

Показател
на точността,
%

Брой
пробни
тела

6,68
5,24
5,10
7,45

0,44
0,38
0,42
0,63

1,34
1,05
1,02
1,49

25
25
25
25

Данните за якостта на слепване след едночасов престой във вряща вода следват гореизложената тенденция към рязко увеличаване с повишаване на налягането.

Получените резултати показват, че оптималната стойност на налягането е 1.8 MPa. При
такава стойност на налягането се получава
шперплат, чиято якост на слепване отговаря на
стандартите.

Таблица 6. Якост на слепване на шперплата в зависимост от налягането

Налягане,
MPa

Средна аритметична
стойност,
MPa

1,4
1,6
1,8
2,0

2,06
2,11
2,21
2,84

1,4
1,6
1,8
2,0

1,34
1,35
1,41
1,91

Средно
Вариационен
Средна
квадратично
коефициент,
грешка,
отклонение,
%
MPa
MPa
В сухо състояние
0,25
12,32
0,05
0,17
8,20
0,03
0,30
13,35
0,06
0,36
12,81
0,07
След едночасов престой във вряща вода
0,20
15,18
0,04
0,15
11,11
0,03
0,26
18,19
0,05
0,26
13,80
0,06
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Показател
на точността,
%

Брой
пробни
тела

2,46
1,64
2,67
2,56

25
25
25
25

3,04
2,22
3,64
2,96

25
25
25
25
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Резултатите получени за влиянието на открития престой върху якостта на слепване на
шперплата (таблица 7) показват, че тя се увели-

чава след 24-часов престой, но и тогава разликата в стойностите в сравнение с нулевия престой не е съществена.

Таблица 7. Якост на слепване на шперплата в зависимост от времето на открития престой

Открит престой,
h

Средна аритметична
стойност,
MPa

0
3
6
9
24

2,21
2,04
2,12
2,15
2,58

0
3
6
9
24

1,41
1,35
1,35
1,39
1,79

Средно
Вариационен
Средна
квадратично
коефициент,
грешка,
отклонение,
%
MPa
MPa
В сухо състояние
0,30
13,35
0,06
0,11
5,61
0,02
0,27
12,63
0,05
0,24
11,02
0,05
0,30
11,76
0,06
След едночасов престой във вряща вода
0,26
18,19
0,05
0,14
10,27
0,03
0,18
13,12
0,04
0,18
12,97
0,04
0,10
5,45
0,02

Заключение
Анализът на резултатите от направените изследвания показва, че експериментално полученият шперплат със свързващо вещество фенолформалдехидна смола се характеризира с
много добри физико-механични показатели, поради което може да се използва в строителството, производството на мебели и вагоностроенето.
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INFLUENCE OF SOME TECHNOLOGICAL FACTORS ON THE PHYSICAL AND
MECHANICAL PROPERTIES OF PLYWOOD
Miglena Valyova, Yordanka Ivanova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Abstract
The manufacture of plywood is a result of wood rational pursuit utilization. The physical properties of the plywood
mainly depend on the wood species, the structure of the veneer, the adhesive type, the wood disadvantages, and the
production technology.
Using of plywood as a structural material in furniture production and for construction purposes depends on the mechanical properties. The density and the binder dry content affect these properties.
The adhesives based on phenol formaldehyde resins perform strong and sustainable connections at wood gluing.
Therefore, these adhesives are widely used in the wood processing industry, and particularly at the manufacture of waterproof plywood.
In the present work the effect of some technological factors on the physical and mechanical properties of plywood
composed of conifer wood veneers and phenol formaldehyde adhesives was investigated.
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НАГРЯВАНЕ НА ПЛОСКИ СМЪРЧОВИ ДЕТАЙЛИ ПРЕДИ ОГЪВАНЕТО ИМ В
ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТРУННИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
Ненчо Делийски, Нено Тричков, Димитър Ангелски, Радослав Милчев
Лесотехнически университет, София
Резюме
В работата е предложена методика за изчисляване на специфичната енергоконсумация qw, която е необходима за едностранно нагряване на 1 m2 плоски дървени детайли с цел пластифицирането им в производството на
външни огънати части за корпусите на струнни музикални инструменти. Методиката се базира на интегрирането
на решенията на линеен математичен модел за изчисляване на нестационарното 1D температурно разпределение
по дебелината на нагряваните детайли, който е предложен по-рано от авторите.
За числено решаване на модела с цел прилагане на методиката за определяне на qw е изготвена софтуерна
програма, която е въведена в изчислителната среда на Visual Fortran Professional. С нея са извършени изчисления
за определяне на изменението на енергията qw, която се консумира от плоски смърчови детайли с начална температура 20 оС, съдържание на вода 0,15 kg.kg-1 и дебелини 6 mm, 8 mm и 10 mm по време на едностранното им
нагряване в течение на 10 min при температури на нагряващата метална лента 100 oC, 120 oC и 140 oC и на обкръжаващия въздух 20 oC. Получените резултати са представени графично и са анализирани.
Ключови думи: едностранно нагряване, специфична енергоконсумация,смърчови детайли, пластифициране, огъване.
Key words: unilateral heating, specific energy consumption, spruce details, plasticizing, bending.
JEL: С63, О3, О14, Q23.

авторите за енергията за покриване на топлинната им емисия [5].
Цел на настоящата работа е да се предложи
методика за изчисляване на енерго-консумацията, която е необходима за нагряване на самите
плоски дървени детайли по време на едностранното им нагряване с цел тяхното пластифициране преди огъването им в производството на
корпусни елементи за струнни музикални инструменти.

Увод
Важна съставна част на технологиите за
производство на огънати плоски детайли от
масивна дървесина е тяхното едностранно нагряване с цел пластифицирането им до състояние, позволяващо последващото им бездефектното огъване [1].
На пластифициране посредством едностранно контактно нагряване преди огъването им
се подлагат дървени детайли с дебелина от 5 до
10 mm и съдържание на вода около 15 %, които
са предназначени за влагане като огънати детайли в корпусите на струнни музикални инструменти. Този тип детайли се пластифицират и огъват в преси с метална лента, електрически нагреваема до температура 100 ÷ 150 ºС.
Електричната енергия, захранваща лентата, се преобразува в топлинна енергия, която
се изразходва за нагряване на детайлите и за
покриване на топлинната емисия от ненагряваната им повърхност към околното въздушна
среда.
Продължителността на процеса на едностранно нагряване и енергоконсумацията за нагряване на детайлите зависи от редица фактори:
дървесен вид, съдържание на вода и размери на
напречното сечение на детайлите, температура
на нагряващата метална лента, радиус на огъване и т.н. [1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12].
В литературата липсва информация за
енергоконсумацията, необходима за нагряване
на детайлите. Налице е само една публикация на

1. Механизъм на разпространение на топлината в дървените детайли по време на едностранното им нагряване
Когато широчината и дължината на подложени на едностранно нагряване детайли превишава дебелината им съответно поне 3 и 5 пъти,
нестационарното изменение на температурата
по дебелината на детайлите в центъра на плоската им страна (т.е. по координата х, която съвпада с дебелината на детайлите) по време на
нагряването може да се изчисли с помощта на
следния линеен 1D математичен модел [3, 9]:

T( х, )
 2 T( x, )
 aс

x 2

(1)

с начално условие
Tx,0  T0

и следните гранични условия:
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• откъм страната на нагряващата метална
лента – при температура на повърхността на детайлите, еднаква с тази на температурата на
тази лента Tm:
Т(0, )  Тm () ;

След умножаване на дясната част на (6) с
дебелината на детайлите h се получава следното уравнение за определяне на специфичната
енергоконсумация за нагряване на 1 m2 от подложените на едностранно нагряване дървени детайли:

(3)

• откъм противоположната на нагряващата
лента страна на детайлите – при условията на
конвективен топлообмен между повърхността на
детайлите и обкръжаващата ги въздушна среда:
T( Х, )
( )
Ta ()  Ts (),

х
 s ( )

q w/m2 

където: aс е коефициентът на предаване на
температура на дървесината напречно на дървесните влакна, m2.s-1; T – температурата, K; T0 –
началната температура на нагряваните детайли,
K; Tm – температурата на металната лента, нагряваща едностранно детайлите, K; Ts – температурата на повърхността на детайлите, контактуваща с въздуха по време на нагряването, K; Ta –
температурата на въздуха в близост до ненагряваната повърхност на детайлите, K; u – съдържанието на вода на детайлите, kg.kg-1; x – координатата по оста на нагряването, съвпадаща с дебелината на детайлите: 0  x  X = h, m; h – дебелината на детайлите, m;  – коефициентът на
топлопредаване между ненагряваната страна на
детайлите и околния въздух, W.m-2.K-1; s = c –
коефициентът на топлопровод-ност напречно на
влакната на дървесината върху ненагряваната
повърхност на детайлите, която контактува с въздуха, W.m-1.K-1;  – времето, s.
Ненагряваната страна на детайлите се охлажда при атмосферни условия на естествена
конвекция по време на едностранното нагряване.
За изчисляване на коефициента на топлопредаване на хоризонтално разположени плоскости на
дървесината Чудинов [6] предлага следното
уравнение:
0.25

.

Т avg 

  b

3.6  10

6

,

 T( x, )dh ,

(8)

(h )

1 u
@ u ≤ ufsp,
S v 293.15
1
u fsp
u
100





(9)

се привежда в специализираната научна и
учебна литература.
Множителят 3.6·106 в знаменателя на уравнение (7) осигурява размерност на стойностите
на qw/m2 в kWh·m-2, вместо в J·m-2.

(5)

3. Резултати и дискусия
За числено решаване на представения чрез
уравнения (1) ÷ (5) математичен модел и на уравнение (7) ÷ (9) е изготвена софтуерна програма,
която е въведена в изчислителната среда на
Visual Fortran Professional.
С тази програма е изчислено разпреде-лението на температурното поле по дебелината на
смърчови (Picea Abies Karst) детайли с дебелини
h = 6 mm, h = 8 mm и h = 10 mm, с начална температура t0 = 20 oC и със съдържание на вода u =
0.15 kg.kg-1 по време на едностранното им нагряване в течение на 10 min при tm = 100 oC, tm =
120 oC, tm = 140 oC и tа = 20 оС.
Изчисленията са извършени със средноаритметичните стойности на ac и c = λs за температурните диапазони от 20 оС съответно до

Известно е, че специфичната енерго-консумация за нагряване на 1 m3 дървесина с начална
температура Т0 до желана средномасова температура Tavg се определя по уравнението [3, 4, 8]



1
h

жанието на вода на дървесината при границата
на насищане на клетъчните стени при температура Т = 293.15 K, т.е. при t = 20 oC, kg.kg-1. Стойността на u 293.15
за различните дървесни видове
fsp

2. Математично описание на енергоконсумацията за нагряване на детайлите при едностранното им нагряване

c    Tavg  T0

(7)

където: ρb e базисната плътност на дървесината от даден дървесен вид, kg.m-3; Sv – обемното съсъхване на дървесината, %; u – съдържанието на вода на нагряваните детайли, kg.kg-1;
293.15
– стандартизираната стойност на съдърufsp

Значението на променливите в уравнение
(5) е обяснено по-горе.

q w/m3 

3.6  10 6

,

където: qw/m2 e специфична енергоконсумация за нагряване на 1 m2 плоски дървени детайли, kWh.m-2.
Участващите в уравнения (6) и (7) средномасова температура и плътност на дървесината
в хигроскопичния диапазон (в него попада съдържанието на вода на подлаганите на едностранно
нагряване дървени детайли) могат да се определят по следните уравнения [3, 8]:

(4)

  3.256Т s ( )  Ta ()



c    h  Tavg  T0

(6)

където: qw/m3 e специфична енергоконсумация за нагряване на 1 m3 дървесина, kWh.m-3; с е
специфичният топлинен капацитет на дървесината, J.kg-1.K-1; ρ – плътността на дървесината,
kg.m-3.
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100 оС, 120 оС и 140 оС. Тези стойности са получени с помощта на приведените в [3, 4, 8] математични описания на ac и c в зависимост от t и u.
Линейната зависимост на ac и c от температурата [3, 4, 8] позволява линейното диференциално уравнение (1) да се решава с приведените
в таблица 1 среднoаритметични стойности на ac
и s = c в съответните температурни диапазони
за определяне на разпределението на температурата по дебелината на детайлите, а също за
изчисляването на Тs и qw/m2.

140

o

Temperature t , C

120
100
80
60
tm = x = 0 mm

40

x = h/4 = 2 mm
x = h/2 = 4 mm

20

Spruce: h = 8 mm

x = 3h/4 = 6 mm
x= h

Таблица 1. Изменение на ac и s = c на смърчова дървесина с u = 0,15 kg.kg-1 в зависимост от t

= 8 mm

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Time  , min

0.2664

0.2745

0.2826

2.7309

2.7627

2.7926

Фиг. 1. Изменение на t по дебелината на смърчов детайл
с t0 = 20 оC, u = 0,15 kg.kg-1 и h = 8 mm по време на едностранното му нагряване при tm = 140 оC и ta=20 oC
140
o

λs = λc,
W.m-1.K-1
ac·107,
m2.s-1

Средни стойности за s = c и ac за
температурните диапазони
t = 0÷100
t =20÷120
t =20÷140
oC
oC
oC

Wood average temperature t av, C

Параметри
на дървесината

Едновременно с решаването на математичния модел са извършвани изчисления на tavg и
qw/m2 с използване на стойността на ρ =
445,64 kg.m-3. Тази стойност на ρ се получава по
уравнение (9) за смърчова дървесина с ρb =
380kg·m-3, u = 0,15 kg·kg-1, u293.15
 0.32 kg  kg1 и
fsp
Sv = 11,4% [ 4, 8].
Поради почти линейната зависимост на специфичния топлинен капацитет с на несъдържащата лед дървесина от температурата при изчисленията на qw/m2 по уравнение (7) са използвани следните средноаритметични стойности на
с в температурните диапазони от 20 оС съответно до температура на нагряващата метална
лента 100 оС, 120 оС и 140 оС:
• с = 2181 J·kg-1·K-1 когато 20 oC ≤ t ≤ 100 oC;
• с = 2218 J·kg-1·K-1 когато 20 oC ≤ t ≤ 120 oC;
• с = 2254 J·kg-1·K-1 когато 20 oC ≤ t ≤ 140 oC.
Тези стойности на с са получени с използване на приведеното в [3, 4] математично описание на с.
На фиг. 1 е показано изчисленото изменение на температурата t в 4 еквидистантни една
на друга точки по дебелината на детайл с h = 8
mm по време на едностранното му нагряване при
tm = 140 oC. Координатите на точките са означени
в легендата на фигурата.
На фиг. 2 е показано изчисленото по уравнение (8) именение на средномасовата температура tav по време на едностранното нагряване на
изследваните смърчови детайли при tm = 140 oC,
в зависимост от дебелината на детайлите.

120
100
80
60
40

h = 6 mm
h = 8 mm
h = 10 mm

o

20

Spruce: t m = 140 C

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Time , min

Фиг. 2. Изменение на tavg на смърчови детайли с t0 =
20 оC, u = 0,15 kg.kg-1, h = 6 mm, 8 mm и h = 10 mm по
време на едностранното им нагряване при tm=140 оC и
ta=20 oC

На фиг. 3, 4 и 5 е показано изчисленото по
уравнение (7) изменение на енергоконсумацията
qw/m2 по време на едностранното нагряване на изследваните смърчови детайли съответно при tm
= 100 oC, tm = 120 oC и tm = 140 oC в зависимост от
дебелината на детайлите.
Анализът на получените резултати, част от
които са представени графично по-горе, показва
следното:
1. Температурата в отделните точки по дебелината на детайлите t и средномасовата температура tavg, а също енергоконсумацията qw/m2
нарастват по сложни криволинейни зависимости
по време на едностранното нагряване.
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6. Кривите qw/m2 = f(τ) започват да нарастват
от своите нулеви стойности в началото на нагряването. След 10 min едностранно нагряване на
смърчовите детайли енергоконсумацията qw/m2
достига слените стойности:
• for h = 6 mm: qw/m2 = 0,1188 kWh.m-2 при tm =
o
100 C; qw/m2 = 0,.1510 kWh.m-2 при tm = 120 oC и
qw/m2 = 0,1843 kWh.m-2 при tm = 140 oC;
• for h = 8 mm: qw/m2 = 0,1547 kWh.m-2 при tm =
100 oC; qw/m2 = 0,1965 kWh.m-2 при tm = 120 oC и
qw/m2 = 0,2398 kWh.m-2 при tm = 140 oC;
• for h = 10 mm: qw/m2 = 0,1889 kWh.m-2 при
tm = 100 oC; qw/m2 = 0,2399 kWh.m-2 при tm = 120 oC
и qw/m2 = 0,2927 kWh.m-2 при tm = 140 oC;
7. Най-големите свои стойности кривите t =
f(τ), tavg = f(τ) и qw/m2 = f(τ) достигат, когато по дебелината на подложените на едностранно нагряване детайли се установи стационарно разпределение на температурата.

0,18

3

0,12

Фиг. 5. Изменение на qw на смърчови детайли с t0 =
20 оC, u = 0,15 kg.kg-1, h = 6 mm, 8 mm и h = 10 mm по
време на едностранното им нагряване при tm=140 оC и
ta=20 oC

0,21
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Time  , min

0,24

1

0,18

0

Фиг. 3. Изменение на qw на смърчови детайли с t0 = 20 оC,
u = 0,15 kg.kg-1, h = 6 mm, 8 mm и h = 10 mm по време на
едностранното им нагряване при tm=100 оC и ta=20 oC
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0

Time , min

0,03
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Фиг. 4. Изменение на qw на смърчови детайли с t0 = 20 оC,
u = 0,15 kg.kg-1, h = 6 mm, 8 mm и h = 10 mm по време на
едностранното им нагряване при tm=120 оC и ta=20 oC

2. С увеличаване на продължителността τ
на едностранното нагряване кривите t = f(τ) постепенно се приближават към своите най-големи
стойности на t, които зависят намаляващо от отдалечеността на точките спрямо нагряваната повърхност на детайлите.
3. С увеличаване на времето кривите tavg =
f(τ) постепенно се приближават към своите найголеми стойности на tavg, които зависят нарастващо от tm и намаляващо от h.
4. Кривите t = f(τ) и tavg = f(τ) започват да нарастват от стойности, равни на началната температура на дървесината t0.
5. С увеличаване на τ кривите qw/m2 = f(τ) постепенно се приближават към своите най-големи
стойности на qw/m2, които зависят нарастващо от
tm и от h.

4. Заключение
В статията е предложена оригинална методика за изчисляване на специфичната енергоконсумация qw, която е необходима за нагряването на подложени на едностранно нагряване
дървени детайли във всеки момент от този процес.
Методиката се основава на интегрирането
на числените решения на предложен от авторите
линеен математичен модел на процеса на едностранно нагряване на детайлите, включващ диференциалното уравнение на топлопроводността в
едномерен вариант при съответните начални и
гранични условия на този процес. За числено решаване на модела с цел прилагане на предложената методика е изготвена софтуерна програма,
която е въведена в изчислителната среда на
Visual Fortran Professional.
Като пример за използване на модела и на
предложената методика, с програмата са извършени изчисления за определяне на изменението
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на енергоконсумацията qw, която е необходима
за едностранно нагряване на плоски смърчови
детайли с начална температура 20 оС, съдържание на вода 0,15 kg.kg-1 и дебелини 6 mm, 8 mm
и 10 mm в течение на 10 min при температури на
нагряващата метална лента 100 oC, 120 oC и
140 oC и на обкръжаващия въздух 20 oC.
Смърчови детайли с такива характеристики
се подлагат на едностранно нагряване с цел
пластифициране преди огъването им при производството на криволинейни части от корпусите
на струнни музикални инструменти.
Получените изцяло оригинални резултати
за qw са представени графично и са анализирани.
Предложената методика може да се използва за определяне на qw на детайли от различни
дървесни видове, които са подложени на едностранно нагряване в мебелната и други промишлености. Методиката и получените с нея резултати позволяват да бъде извършвано научнообосновано енергийно оразмеряване на нагряващите тела на оборудвания, в които се осъществява едностранното нагряване на дървени и
други детайли.
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COMPUTATION OF THE SPECIFIC ENERGY CONSUMPTION FOR UNILATERAL
HEATING OF FLAT SPRUCE DETAILS BEFORE THEIR BENDING IN THE
PRODUCTION OF STRINGED MUSIC INSTRUMENTS
Nencho Deliiski, Neno Trichkov, Dimitar Angelski, Radoslav Miltchev
University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Abstract
An approach for the computation of the specific energy consumption, qw, which is needed for unilateral heating of
1 m2 of flat wood details aimed at their plasticizing in the production of curved outside parts for corpses of stringed music
instruments, has been suggested. The approach is based on the integration of the solutions of a linear model for the
calculation of the non-stationary 1D temperature distribution along the thickness of subjected to unilateral heating flat wood
details, suggested by the authors earlier.
For the numerical solution of the model aimed at the determination of qw software program has been prepared, which
was input in the calculation environment of Visual Fortran Professional. Using this program, computations have been
carried out for the determination of the change in the energy qw, which is consumed by spruce details with an initial temperature of 20 oC, moisture content of 0.15 kg·kg-1, and thicknesses of 6 mm, 8 mm, and 10 mm during their 10 min
unilateral heating at temperatures of the heating metal band of 100 oC, 120 oC, and 140 oC and of the surrounding air of
20 oC. The obtained results are graphically presented and analyzed.
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ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ НА ОБЛИ
ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ В РАДИАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА
РАЗМРАЗЯВАНЕТО ИМ
Наталия Тумбаркова, Ненчо Делийски, Веселин Брезин, Райко Станев
Лесотехнически университет, София
Резюме
В работата се предлага методика за изчисляване на коефициента на топлопроводност на съдържаща лед
дървесина в надхигроскопичния диапазон по време на размразяването й. Методиката отразява физиката на процеса на разтопяване на леда, образувал се в дървесината от замръзването както на адсорбционно свързаната,
така и на свободната вода. Тя отразява и влиянието на съдържанието на вода при границата на насищане на
клетъчните стени на различните дървесни видове върху коефициента им на топлопроводност, а също и влиянието
на температурата върху това съдържание на вода.
Предложената методика е използвана за изчисляване на коефициента на топлопроводност на букови и тополови обли материали в радиално направление в надхигроскопичния диапазон при изменение на температурата
от –60 oC до 140 oC. Получените резултати могат да се използват при технологични пресмятания и за анализ на
процесите на топлинно и хидротермично обработване на обли дървени материали, а също в софтуера на системи
за моделно базирано и моделно предсказващо автоматично управление на тези процеси.
Ключови думи: коефициент на топлопроводност, изчисляване, обли дървени материали, размразяване, бук,
топола.
Key words: thermal conductivity, computation, logs, defrosting, beech, poplar.
JEL: С63, О3, О14, Q23.

замръзнала хигроскопично свързана вода в дървесината.
Друг фактор, влияещ върху топлопроводността на дървесината, е температурата t. Нейното влияние върху λ на съдържащата и на несъдържащата лед дървесина е различно.
При повишаване на t коефициентът λ на съдържащата лед дървесина намалява по линейна
зависимост. Причина за това, от една страна, е
увеличаването на количеството незамръзнала
хигроскопично свързана вода в дървесината,
имаща значително по-малък λ спрямо този на
леда, а от друга – намаляването на λ на леда в
дървесината с нарастване на t. Повишаването на
t на несъдържащата лед дървесина предизвиква
пропорционално уве-личаване на λ [1, 4].
Плътността на дървесината, косвено отразяваща нейната пористост, също оказва значително влияние върху λ. При изменение на плътността се изменя масовото съотношение между
отделните компоненти на дървесината, за които
коефициентът на топлопроводност е различен. С
увеличаване на плътността или с намаляване на
пористостта коефициентът λ се увеличава по
криволинейна зависимост [2, 3].
Върху λ влияе не само пористостта, но и
формата, размерите и разположението на порите. Тъй като размерите на порите са различни
в различните анатомични нап-равления на дървесината, то и λ има анизотропен характер.
При прецизно определяне на λ е необходимо да се взема под внимание и влиянието на
съдържанието на вода при границата на наси-

Увод
При технологични и други инженерни изчисления, свързани с топлинното и хидротермичното обработване на дървени материали, често
се използва коефициентът на топлопроводност
на дървесината . Той характеризира интензивността на придвижване на топлината в нея.
Влажната дървесина представлява трикомпонентна система, включваща дървесно вещество, вода и въздух. Топлопроводността на всеки
от трите компонента, а също на водата и леда, е
различна. Например, топлопро-водността на течната вода в порите на дървесината вода е до 2
пъти по-голяма от топлопроводността на дървесното вещество в плътно състояние и над 20 пъти
по-голяма от топлопроводността на въздуха.
Коефициентът на топлопроводност на водата при 0 oС е равен на 0,551 W.m-1.K-1, а на
леда при същата температура е 1,047 W.m-1.K -1,
т.е. почти два пъти по-голям и същият нараства
до 2,780 W.m-1.K-1 при t = –50 oС [4]. Поради това
съдържанието на вода в дървесината u е един от
най-важните фактори, влияещи върху нейната
топлопроводност и замяната на въздуха в порите
й с вода предизвиква значително увеличаване на
коефициента й на топлопроводност по сложна
зависимост.
С увеличаване на u коефициентът λ нараства, а ако дървесината съдържа замръзнала свободна вода, при повишаване на температурата
той намалява скокообразно при –2 оС, когато
приключва разтопяването на последната порция
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щане на клетъчните стени ufsp, което при различните дървесни видове се изменя в широки граници от 0,2 до 0,4 kg.kg-1 [1, 2, 3, 6], а също и влиянието на t върху ufsp.
Цел на настоящата работа е съставяне на
методика за изчисляване на коефициента на топлопроводност на съдържаща и несъдържаща
лед дървесина с отчитане влиянието на ufsp
върху λ и на температурата върху ufsp, а също изчисляване с помощта на тази методика на коефициента на топлопроводност в радиално направление на букови тополови обли материали в
надхигроскопичния диапазон по време на размразяването им.

ято дървесината има при температурата на пълното разтопяване на тази вода, означена по-долу
като Tdfr (в K) или tdfr (в oС). Тази стойност се определя по уравнението
bw
bw
, (2)
ufrfsp  u293.15
 0.001(Tdfr
 293.15) @ T  Tdfr
fsp

където: ufrfsp е съдържанието на вода при границата на насищане на клетъчните стени
на дървесина, съдържаща замръзнала
свързана вода, kg.kg-1;
bw
– температурата на разтопяване на
Tdfr
последната порция замръзнала свързана вода в дървесината, K.
Въз основа на поместени в [5] експериментални данни, в [2] са изведени следните уравнения за определяне на температурата Tdfr и на количеството незамръзнала свързана вода unfw в
подложената на размразяване дървесина:

1. Влияние на температурата върху ufsр при
математичното описание на λ по време на
размразяване на дървесината
Въз основа на резултати от обширни експериментални изследвания A. J. Stamm [5] извежда
следното уравнение, отразяващо влиянието на
температурата върху ufsp на несъдържаща лед
дървесина:
293.15
unfr
 0.001(T  293.15) .
fsp  ufsp

ln
bw
Tdfr
 271.15 

(1)

където: Т е температурата, K;
unfr
fsp – съдържанието на вода при грани-

unfw  0.12
unfr
fsp  0.12
0.0567

,

@ 0.12 kg.kg-1  u  unfw  u271.15
,
fsp

(3)

bwm
Tdfr
=271.15 @ u  u271.15
,
fsp

(4)





unfw  0.12  unfr
fsp  0.12 exp 
0.0567  T  271.15

цата на насищане на клетъчните стени
на дървесина, несъдържаща замръзнала свързана вода при температура Т,
kg.kg-1;
– стандартизираната стойност на
u293.15
fsp

@ 213.15 K  T  271.15 K ,

(5)

където: unfw е съдържанието на незамръзнала
свързана вода в дървесината при дадена температура
213.15 K  T  271.15 K , kg.kg-1;

съдържанието на вода на дървесината
при границата на насищане на клетъчните стени при температура Т =
293,15 K, т.е. при t = 20 oC, kg.kg-1. Стойностите на u293.15
за различните дърfsp

bwm
Tdfr
 271.15 K – температурата на
разтопяване на последната порция замръзнала свърза-на вода в дървесината
при наличие на максимално насищане
на клетъчните стени, K;
– изчисленото по уравнение (1) съu271.15
fsp

весни видове се привеждат в специализираната и учебна и научна литература.
В специализираната литература липсват
сведения за влиянието на Т върху ufsp на дървесина, която съдържа замръзнала само свързана
или едновременно свързана и свободна вода.
Единствено Чудинов [4] отбелязва, че с понижаване на Т се очаква ufsp на такава дървесина да
намалява, тъй като частта от хигроскопично
свързаната вода, която преминава в лед, престава да бъде свързана и става свободна (образуващият се лед се разполага в порите).
Тъй като уравнение (1) e общоприето в специализираната литература, то при математичното описание на λ по-долу това уравнение е използвано за отразяване на влиянието на Т върху
ufsp на дървесината при t < 0 oC след настъпване
на пълното разтопяване на замръзналата хигроскопично свързана вода.
Докато трае разтопяването на замръзналата свързана вода, в математичното описание
на λ се използва неизменна стойност на ufsp, ко-

държание на вода в дървесината при
границата на насищане на клетъчните
стени при температура Т = 271,15 K, т.е.
при t = –2 oC, при която става окончателното разтопяване на замръзналата
свързана вода в дървесината при наличие на максимално възможно насищане
на клетъчните стени, kg.kg-1. Стой271.15
ността на unfr
се изчислява по
fsp  ufsp

уравнение (1) след заместване в него на
Т = 271,15 K.
На фиг. 1 и фиг. 2 е показано изчисленото
по уравнения (3) и (5) изменение на t bw
dfr и unfw съответно на букова дървесина с u293.15
= 0,31 kg.kg-1
fsp
и на тополова дървесина с u293.15
= 0,35 kg.kg-1 [1,
fsp
3] в зависимост от влияещите им фактори.
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На фиг. 3 и фиг. 4 с наклонените линии е показано изчисленото по уравнение (1) изменение
на ufsp на несъдържаща лед дървесина в зависимост от t при t < 0 oC и u при 0.15  u  u271.15
.
fsp

0,38
-1

Съдържание на вода u fsp, kg.kg

Хоризонталните линии с ufsp  const пре-сичат наклонените линии на тези фигури при температури, които съответстват на изчис-лените по
уравнение (3) (след залагане в него на условието
unfw  u ) стойности на t bw
dfr за показаните в легендите на фиг. 3 и фиг. 4 стойности на u.
Поради липса на публикувани сведения за
влиянието на t върху ufrfsp , за изчисляване на λ

o

Температура t dfr , C

Л Е Д

-40
Бук
Топола

0,4

Бук

0,3
Л Е Д
В О Д А
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-1

Съдържание на вода u fsp, kg.kg

Незамръзнала вода u nfw, kg.kg

-1
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0,41
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0,37
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-10
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дървесина намаляват с увеличаване на u, което
изцяло съответства на отбелязаното по-горе
схващане на Чудинов [4] за физиката на разглеждания процес.
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тополова дървесина има следните постоянни
стойности, докато трае постепенното разтопяване на тази вода: съответно 0,369 kg.kg-1 и
0,412 kg.kg-1 при u = 0,15 kg.kg-1; 0,351 kg.kg-1 и
0,394 kg.kg-1 при u = 0,20 kg.kg-1; 0,341 kg.kg-1 и
0,384 kg.kg-1 при u = 0,25 kg.kg-1; 0,335 kg.kg-1 и
0,378 kg.kg-1 при u = 0,30 kg.kg-1.
Тези стойности на ufrfsp показват и това
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могли да бъдат адекватно отразени в приведеното по-долу математично описание на λ.
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ответния дървесен вид по уравнение (2).
При поява в бъдеще на експериментални
данни за изменението на ufrfsp в зависимост от
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Изследванията на Чудинов [4] показват, че
при наличие на максимално възможно насищане
на клетъчните стени разтопяването на последната порция от замръзналата свързана вода в
дървесината приключва при t=-2 o C ,т.е. при

 За съдържаща лед дървесина по време на
bw
размразяването й, т.е. когато 213.15 K  T  Tdfr
и едновременно с това u  unfw :



ТT
 271.15 K. След залагане на тази стойност на Т в уравнение (1) са изчислени максималните стойности на u, при които намиращата се в
дървесината вода е изцяло свързана. По този начин е установено, че максимално възможното количество свързана вода при T = 271,15 K в букова дървесина с u293.15
 0.31 kg.kg-1 е равно на
fsp

където: λ е коефициентът на топлопроводност
на дървесината, W.m-1.K-1;
λ0 – коефициентът на топлопроводност
на дървесината при 0 oС, W.m-1.K-1;
ρb – базисната плътност на дървесината, равна на отношението на масата
й в абсолютно сухо състояние към
обема й при наситено с вода състояние:
за бука ρb = 560 kg.m-3, а за тополата ρb
= 355 kg.m-3 [3];
u – съдържанието на вода в дървесината, kg.kg-1;
unfw – съдържанието на незамръзнала
свързана вода в дървесината, kg.kg-1;
ufsp – съдържанието на вода в дървесината при границата на насищане на клетъчните й стени, kg.kg-1: горен индекс nfr
означава незамръзнала, а fr – замръзнала вода в дървесината.
– съдържанието на вода ufsp при Т
u271.15
fsp

До тези стойности на u е изследвано изменението на ufrfsp , което е показано на фиг. 3 и
фиг. 4.
2. Математично описание на λ на дървесината
при размразяването ѝ
Въз основа на обширни експериментални
данни, получени в дисертации на чуждестранни
учени, Делийски [2] предлага следното математично описание на коефициента λ на дървесината:

λ  λ0 γ 1  β(T  273.15) , (6) @

= 271.15 K, т.е. при t = –2 oС, kg.kg-1;
– стандартизираната стойност на
u293.15
fsp

0  u  1.2 kg  kg1&213.15 K  T  423.15 K
където:

3.3  10

7



ρb2  1.015  103 ρb ]

,

-1
v  0.15  0.07u @ u  unfr
fsp  0.1 kg.kg ,

съдържанието на вода в дървесината
ufsp при Т = 293,15 K, т.е. при t = 20 oС:
за бука u293.15
= 0,31 kg.kg-1, а за топоfsp

(7)

лата u293.15
= 0,35 kg.kg-1 [3];
fsp

(8)

Т – температурата, K;
bw
Tdfr
– температурата, при която приключва разтопяването на замръзналата
хигроскопично свързана вода в дървесина с дадена стойност на съдържанието на вода u, K.
За коефициента Kad в уравнение (7), който
отчита влиянието върху λ на топлинния поток
спрямо анатомичните направления на дървесината, в [3] са установени следните стойности за
радиалното направление, т.е. за Kad = Kr: Kr = 1,35
за букова и Kr = 1,48 за тополова дървесина.
fr
Стойностите на unfr
fsp и ufsp в горните уравнения

-1
v  0.1284  0.013u @ u  unfr
fsp  0.1 kg.kg . (9)

Коефициентите γ и  в уравнение (6) се изчисляват по следните уравнения:
 За несъдържаща лед дървесина, т.е. коbw
 T  423.15 K и едновременно с това
гато Tdfr
u  unfw или когато u  unfw и едновременно с това
213.15 K  T  423.15 K

γ  1.0 ,

(10)

 579

β   2.05  4u  
 0.124   103
 ρ

 y

-1
@ u  unfr
fsp  0.1 kg.kg ,

и/или в логическите условия към тях се изчисляват съответно по уравнения (1) и (2), а стойносbw
тите на Tdfr
и unfw – съответно по уравнения (3) и
(5).
3. Симулационно изследване на изменението на λr на букови и тополови обли материали в
надхигроскопичния диапазон
За решаване на приведените по-горе уравнения, участващи в математично описание на λ,

(11)

 579

β  3.65 
 0.124   103
 ρ

 y

-1
@ u  unfr
fsp  0.1 kg.kg ,

(13)

 579

 0.124  , (14)
β  0.002(u  ufrfsp )  0.0038 
 ρb


0,332 kg.kg-1, а в тополова дървесина с
u293.15
 0.35 kg.kg-1 то е равно на 0,372 kg.kg-1.
fsp

λ0  K ad ν[0.165  1.39  3.8u  



γ  1  0.34[1.15 u  u frfsp ] ,

bwm
dfr

(12)
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е изготвен софтуер в изчислителната среда на
Visual Fortran Professional.
С помощта на този софтуер са извършени
симулационни изчисления на коефициента на
топлопроводност в радиално направление λr на
букова с ρb =560 kg.m-3 и тополова с ρb

0,8
1

-1

Коефициент на топлопроводност  r, W.m .K

=355 kg.m-3 дървесина по време на размразяването й при изменение на температурата от –
60 oС до 140 oС.
Изследването на влиянието на температурата t върху λr е проведено за целия възможен
диапазон от –60 oС до –2 oС на началната температура на съдържащите лед обли материали, а
също за целия възможен диапазон от 0 oС до
140oС на изменението на температурата на нагряващата среда в съоръженията, в които се осъществява топлинното обработване на материалите с цел размразяване и пластифициране при
производството на развит фурнир.
Симулационното изследване на влиянието
на съдържанието на вода u върху λr е извършено
за надхигроскопичния диапазон на изменение на
u от 0,4 kg.kg-1 до 1,2 kg.kg-1, в който диапазон
обичайно се намира съдържанието на вода на
облите дървени материали, подлаганите през
зимата на размразяване с цел пластифициране.
Получените резултати за изменението на λr
в зависимост от t и u са показани на фиг. 5 за буковата дървесина и на фиг. 6 за тополовата дървесина.
1
-1

Коефициент на топлопроводност  r, W.m .K
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От графиките на фиг. 5 и фиг. 6 се вижда, че
при повишаване на t коефициентът λr на съдържащата лед дървесина с дадена стойност на u
намалява по линейна зависимост. Това се обуславя от следните две причини:
• нарастване при увеличаването на t на количеството незамръзнала хигроскопично свързана вода в дървесината, имаща значително помалък коефициент на топлопроводност от този
на леда;
• намаляване на коефициента на топлопроводност на леда в дървесината с нарастване на
t.
Повишаването на t на несъдържащата лед
дървесина при дадена стойност на u предизвиква пропорционално увеличаване на нейния
коефициент на топлопроводност λr.
Показаните на фиг. 5 и фиг. 6 линейни зависимости на λr от t свидетелства за правилно отразяване в уравнение (6) на експериментално установеното в [4] обратно пропорционално влияние на t върху λ на съдържаща лед дървесина и
право пропорционално – върху λ на несъдържаща лед дървесина.
От анализа на графиките на фиг. 5 и фиг. 6
се вижда, че при дадена стойност на t увеличаването на u предизвиква нарастване на λr както
на съдържащата, така и на несъдържащата лед
дървесина. Причина за това е значително по-големият коефициент на топлопроводност на водата в течно и твърдо агрегатно състояние
спрямо този на въздуха в порите на дървесината.
Сравняването помежду им на приведените
на фиг. 5 и фиг. 6 резултати показва, че при едни
и същи стойности на температурата t и на съдържанието на вода u стойностите на λr на буковата
дървесина са по-големи от аналогичните стойности на λr на тополовата дървесина, както
следва:
• с около 32 % при t = –60 oС;
• с около 48 % при t = –2 oС и t = 0 oС;
• с около 22 % при t = 140 oС;

0,3
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Фиг. 6. Изменение на λr на тополовата дървесина
в зависимост от t и u
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Фиг. 5. Изменение на λr на буковата дървесина
в зависимост от t и u
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Основна причина за това е с около 58% поголямата базисна плътност на бука в сравнение
с тази на тополата, която участва в уравнение (7)
и влияе съпосочно върху λr0, а оттам – и върху λr.
От графиките на фиг. 5 и фиг. 6 се вижда
също, че при експериментално установената от
 2 o C се набЧудинов [4] температура t  t bwm
dfr
людава скок от по-големите стойностите на λr на
съдържащата лед дървесина към по-малките
стойности на λr на несъдържащата лед дървесина с дадена стойност на u. Причина за това е
фазовият преход при t = –2 oС на последната порция от леда, образувал се от замръзналата свързана вода в дървесината. Посочената в увода
почти двойно по-малката стойност на коефициента на топлопроводност на течната вода спрямо
този на леда обуславя скокообразното намаляване на λr при достигане на t = –2 oС от повишаващата се температура.

на топлопроводност, а също и влиянието на t
върху това съдържание на вода.
Получените резултати могат да се използват при технологични и други инженерни изчисления и анализ на процеси на топлинно обработване на обли дървени материали с цел пластифицирането им в производството на фурнир, а
също в софтуера на автоматични системи за моделно базирано управление на такива процеси.
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Заключение
В работата е предложена методика за изчисляване на коефициента на топлопроводност
на съдържаща лед дървесина в надхигроскопичния диапазон по време на размразяването й. Методиката отразява физиката на процеса на разтопяване на леда, който се е образувал в дървесината от замръзването както на свързаната,
така и на свободната вода в нея. Тя отразява и
влиянието на съдържанието на вода при границата на насищане на клетъчните стени на различните дървесни видове върху коефициента им

COMPUTATION OF THE THERMAL CONDUCTIVITY OF LOGS IN RADIAL
DIRECTION DURING THEIR DEFROSTING
Natalia Tumbarkova, Nencho Deliiski, Veselin Brezin, Rayko Stanev
University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Abstract
An approach for the computation of the thermal conductivity of frozen wood during its defrosting has been suggested.
The approach takes into account the physics of the process of thawing of the ice, which is formed in the wood by the
hygroscopically bound and free water in it. It reflects also the influence of the fiber saturation point of each wood specie on
its thermal conductivity and the influence of the temperature on the fiber saturation point.
In this paper, the suggested approach for the computation of the thermal conductivity of beech and poplar logs in
radial direction above the hygroscopic range in the temperature range from -60 oC to 140 oC is used. The obtained results
can be applied both for technological calculations and for analysis of processes of thermal and hydrothermal treatment of
logs, as well as in software for systems for model based or model predictive automatic control of such treatment.
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УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ДЪРВЕСИНАТА СЪХРАНЯВАНА В
СКЛАДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ
Панайот Панайотов, Живко Георгиев
Лесотехнически университет, София
Резюме
Дървесината, предназначена за нуждите на ДРВВЗ (Държавен резерв и вонновременен запас) се складира
и подрежда в открити площадки при спазване на изискванията на БДС 5519:1974, БДС 2997:1979, БДС 456:1984,
БДС 3722:2014 и “Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси”. За тези нужди се складират и съхраняват основно определени количества фасонирана
дървесина, добита от иглолистни дървесни видове – бял бор и смърч. Асортиментът им обхваща различни по
дължина, широчина и дебелина материали, но най-често с дебелини: 25, 30, 35, 40, 50, 60 и 70 mm; широчини: 120
mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm и 300 mm; дължини 4.00 m, 5.00 m и 6.00 m. Тези материали се доставят в определени количества и качества, съгласно номенклатурните списъци и нормативи предписани от Министерството на
отбраната. Складовете се организират на терен нa по-големи ползватели на дървесина (производители на разглобяеми сгради от дървесина, производители на прозорци и врати). Тези фирми се определят като “съхранители”
на материала, за което се подписват двустранни договори с районните дирекции на ДА“ДЗВВЗ”. Те могат да ползват периодически определени количества от този материал и своевременно да го възстановяват в същото количество и качество. Качеството на доставената за сушене и съхранение фасонирана дървесина се регламентира
от изискванията на БДС EN 1611-1:2010; БДС EN1310: 1997/2001; БДС EN1309-1:2003. Съгласно БДС 456:1984 и
БДС EN 1611-1 фасонираната дървесина се класифицира в пет качества според наличните белези (чепове, пукнатини, оцветявания, гнилоти и натръпвания, канали от насекоми и други): екстра: G2-0, G4-0; първо: G2-1, G4-1;
второ: G2-2, G4-2; трето: G2-3, G4-3 и четвърто: G2-4, G4-4. Наредбата предписва определени срокове за съхраняване и обновление, съгласно Закона за ДРВВЗ. Дървесината предназначена за изработване на конструктивни
строителни елементи се съхранява до три години, а тази за изработване на мебели и облицовъчни елементи до
10 години, тъй като след този период настъпва чувствително намаляване на механичните показатели, породено
от въздействието на атмосферните фактори.
Ключови думи: Ключови думи: дървесина фасонирана; атмосферно сушене; атмосферно съхраняване.
Key words: sawn timber; drying in atmosphere; storage in atmosphere.
JEL: Q 23.

складове, собственост на фирми, наричани съхранители. С тази наредба се уреждат условията
за планирането, създаването, съхраняване,
поддържането, опазването и обновяването на
държавните резерви и военновременните запаси.

Увод
Сигурността на държавата изисква наличието на резервни запаси от продукти, с които
се преодоляват настъпили кризисни явления,
причинени от природни или човешки въздействия. Държавата обезпечава дейностите за организиране и осигуряване на запасите и резервите от продукти, поради което същите се наричат държавни резерви и военновременни запаси. Изпълнителната власт, представлявана
от Министерският съвет е органът по Конституция, който чрез издаването на съответните нормативни документи, урежда условията и редът
за създаването, съхраняването, поддържането,
опазването, обновяването, освобождаването и
ползването на държавните резерви и военновременните запаси. Организацията на тази дейност е поверена на Държавна Агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” към Министерският Съвет на Република България.
Съгласно Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси, (ДВ
бр. № 95/2003 г.). тези запаси се съхраняват в
складове на Агенцията или във външни за нея

Номенклатурен списък на държавните резерви от дървесина
Нормативният списък на държавните резерви се разработва от ДА „ДРВВЗ“ на базата
на отчетното потребление в страната, събирано от Националния статистически институт и
другите компетентни ведомства и се внасят от
председателя на Агенцията за приемане от Министерския съвет. Наред с това МС взема решения за обезпечаването на необходимите финансови средства. Организацията по създаването на ДР И ВВЗ се осигурява по реда на Закона за обществените поръчки и съответно по
Наредбата за условията и реда за възлагане на
обществени поръчки, свързани с отбраната и
сигурността на страната, приета с постановление № 303 на Министерския съвет от 2002 г. Информацията за държавните резерви и военновременните запаси се защитава в съответствие
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с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация [9].Освободените без
възстановяване продукти се предлагат за закупуване чрез Националната Стокова Борса- София. При анализа на нейният сайт се установява, че най-често за продажба се предлагат
следните дървесни асортименти: дъски; греди;
минни подпори; стълбове; пилоти; траверси;
шперплат и ПДВ. В табл.1 е представен номенклатурният списък от фасонирана дървесина
(дъски и греди). От нея се вижда, че преобладаващо се предлагат за продажба по- тънки дъски
( дебелини: 20 mm; 25 mm). Тези които се предлагат от военният завод Арсенал- Казанлък са
предназначени за изработване на опаковки за
военни муниции. Тези които се предлагат от
дървообработващият завод Явор- Асеновград

са предназначени за изработване на ламперии
и первази за облицоване на стени, тавани и подове, за покриване на фуги, но основно са предназначени за производството на строителни изделия (прозорци; капаци; врати). Предлаганите
греди със напречно сечение: 20х20 сm и
25х30 сm са предназначени за изработване на
носещи конструктивни елементи (колони;
ребра; греди) на сглобяемите сгради и къщи. За
такива могат да се използват и по-дебелите
дъски с дебелини 60 mm и 70 mm (ребра; столици) както и за каси, носещи щокови рамки и
рамки за панели. Всичките тези материали могат в екстремни бедствени ситуации да се използват за изработване на кофражни елементи
и съставни греди за изграждане на стени, колони и мостови съоръжения.

Таблица 1. Номенклатурен списък на дървесина фасонирана, предлагана за продажба чрез Националната Стоковата
Борса – София февруари 2015 г.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование на продукта,
характеристични показатели
Дъски от ИДВ, атмосферно просушени
30х120х4000 mm
Дъски от ИДВ, атмосферно просушени
30х120х6000 mm
Дъски от ИДВ, атмосферно просушени
25хХ х4000 mm
Дъски от ИДВ, атмосферно просушени
30х Х х4000 mm
Дъски от ИДВ, атмосферно просушени
70 х Х х 4000 mm
Дъски от ИДВ, атмосферно просушени
20х120х4000 mm
Дъски от ИДВ, атмосферно просушени
40х120 х 4000 mm
Дъски от ИДВ, атмосферно просушени
40х140 х 4000 mm
Дъски от ИДВ, атмосферно просушени
40х140х4000 mm
Дъски от ИДВ, атмосферно просушени
25х80-140х4000 mm
Дъски от ИДВ, атмосферно просушени
30 х Х х 2250-4000 mm
Дъски от ИДВ, атмосферно просушени
60х 80-140х4000 mm
Греди от ИДВ, атмосферно просушени
200х200х6000 mm
Греди от ИДВ, атмосферно просушени
250х300х4000 mm
Греди от ИДВ, атмосферно просушени
250х300х4000 mm

Цена
лв/m³

Мярка

Количество

142,61

m³

111,91

142,61

m³

21,00

116,70

m³

100,00

115,75

m³

40,36

124,36

m³

105,12

128,35

m³

1,91

128,35

m³

9,75

128,35

m³

13,07

120,64

m³

0,56

113,84

m³

64,00

127,54

m³

5,50

127,54

m³

0,93

142,61

m³

20,00

142,61

m³

51,30

134,63

m³

4,50

Съхранител
Арсенал АД
гр. Казанлък
Арсенал АД
гр. Казанлък
Явор-ИД АД
Асеновград
Явор-ИД АД
Асеновград
Явор-ИД АД
Асеновград
СБ Лом
Враца
СБ Лом
Враца
СБ Лом
Враца
СБ Ресен
В. Търново
СБ Самоков
София
СБ Самоков
София
СБ Самоков
София
СБ Синдел
Варна
СБ Лом
Враца
СБ Сливен
Ст. Загора

греди с по-голямо напречно сечение: 25х30 сm
и дължина 4 m са по-ниски от пазарната цена в
момента. Това се дължи на факта, че дървеният материал е с понижено качество, поради
по-дългият срок на съхраняване, спрямо нормативно определеният.
Качеството на доставената за сушене и
съхраняване в складовете на държавния резерв фасонирана дървесина се регламентира
от изисванията на БДС EN 1611-1:2010; БДС
EN1310: 1997/2001; БДС EN1309-1:2003. Съг-

Управление на качеството на държавните
резерви от фасонирана дървесина
Съгласно определенията на науката Стокознание, „качеството“ на стоката е съвкупност от потребителски свойства, с които се задоволяват определени потребности. Както се
вижда от табл.1 съхранителите не описват с
какво качество са предлаганите дървени материали. Но исканите цени: от 113,84 лв./m³ за
дъски с дебелина 25 mm до 142,61 лв./m³ за
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ласно БДС 456:1984 и БДС EN 1611 фасонираната дървесина се класифицира в пет качества
според наличните белези (чепове, пукнатини,
оцветявания, гнилоти и натръпвания, канали от
насекоми и други): екстра- G2-0, G4-0; първоG2-1, G4-1; второ G2-2, G4-2; третоG2-3, G4-3 и
четвърто- G2-4, G4-4. Съгласно инструкцията
на ДА “ДРВВЗ” в складовете за съхраняване се
доставя фасонирана дървесина от първите три
качества (екстра, първо и второ качества). Не
се допуска зареждане на материал с трето и
четвърто качество. За тези три допускани качества е ограничено наличието на дълбоки и
дълги пукнатини, както и на гнилоти, червоядини и наличие на кора по заоблените ръбове.
Предаването, приемането и зареждането за атмосферно сушене и съхраняване дървен материал е съгласно приетите и действащи български държавни стандарти [1, 2, 3]. Определените
за тази цел открити атмосферни складове са
дренирани, почистени и подравнени с негорими
материали (сгур). Територията им се разпределя на фигури, секции и квартали. За основа
на отделните фигури служат фундаментни стоманобетонни блокчета и наредени върху тях
греди (стоманени; дървени). Фигурите се състоят от пакети. Фасонираните материали
(дъски; греди) се нареждат в пакетите в хоризонтални редове разделени един от друг с напречно разположени междинни летви с размери
регламентирани от БДС 427: 72 (с дебелини
най-често 20–25 mm), като броят им по дължината на дъските зависи от дебелината и дължината на сортиментите. Крайните летви в пакета
се поставят на разстояние от челата 300–
400 mm за дъски с дебелина до 38 mm и на разстояние 400–550 mm за дъски с дебелина над
38 mm. Пакетите се нареждат на промеждутъци
помежду им (100–200 mm) като по този начин се
образуват хоризонтално и вертикално разположени канали за осигуряване на движението на
въздуха с цел отнемане на изпаряващата се
вода. Такова подреждане предотвратява измятането и изкривяването на дъските и особено
на по-тънките. Челата на дъските превантивно
трябва да се обмазват с хидроизолиращи замазки за да се предотврати напукването им.
Правилата за атмосферното сушене и съхраняване на фасонираната дървесина са регламентирани в БДС 5519:1974 и БДС 2997:1979, [1, 2].
Тези стандарти изискват фигурите да се осигуряват с временни едноскатни или с двускатни
покриви изработени от подходящи материали
(дъски, импрегнирана хартия, етернитови
платна, полиетиленови платна, поцинкована
ламарина), с които се цели предотвратяването
на навлажняването на дървесината. Доказано
е, че с течение на времето настъпват промени
в механичните показатели на смърчовата дървесина [9]. Най-чувствително се променят модулът на еластичност, якостта на статично огъване, якостта на динамично огъване (якост на

удар), якостта на натиск и на срязване по направление на дължината на влакната. Това намаляване е по-характерно за тънките дъски.
Якостта на натиск на смърчовата дървесина
след 10 години престой във фигурите намалява
с 24,5 %. Якостта на огъване на смърчовата
дървесина след 10 години престой във фигурите намалява с 19,3 %. Модулът на еластичност се намалява с 55,2 %, т.е. най-чувствително. Следователно ако тези дъски престоят
по-дълго от нормираното време съществува
риск при употребата им според предназначението (кофражни дъски; подови дъски) да се разрушават внезапно и да причинят невъзвратими
материални или човешки загуби. Тези промени
зависят и от мястото на съхраняването във фигурите. Дъските престояли в краищата (отстрани, долу и горе) на фигурите по-чувствително
намаляват показателите си. Именно за това инструкцията на ДА”ДРВВЗ” препоръчва периодично пренареждане на фигурите. Според „Инструкцията за съхраняване на иглолистни
дъски, иглолистни греди, шперплат и неимпрегниран материал“, издадена от Главно управление на държавните резерви през 1977 г. в складовете на ДР се приемат за съхраняване бичени материали с влажност 22 %, т.е. влажност
при която е възможно развитие на плесени и
дървесино-разрушаващи гъби. Именно за това
се препоръчва антисептично обработване и
пренареждане на материала до достигане на
влажност 15 % (равновесна влажност за климатичните условия на България). Инструкцията в
съответствие с БДС 5519:74 изисква фигурите
да се покриват с водонепроницаеми материали
и челата да се защитават със щитове с цел предотвратяване на въздействието на атмосферните фактори (слънчева радиация, дъжд, сняг,
движещи се механични частици). Четиридесет
години след тези изследвания се проведи повторна проверка на някои механични показатели
на смърчова дървесина с дебелина 70 mm
престояла 10 години в склада на фирма ЯворАсеновград. Взети са дъски престояли в горния
край на непокрита фигура. Повърхностите са
силно увредени (посивяли, напукани). Това наложи да се отстранят два слоя чрез рендосване
(2 х 2mm = 4 mm), за да се стигне до здрава дървесина. Взетите проби са подходящо индексирани, за да се определи намаляването на якостните характеристики в съответните послойни
зони. Определяни са на най-важните физикомеханичните показатели на взетата смърчова
дървесина: плътност, твърдост, якост на статично огъване и якост на натиск, тъй като те
предопределят областите на потребление
(строителство; мебелно производство) и формират качеството на дървесината. Получените
средноаритметични стойности на изследваните
механични свойства на смърчова дървесина
престояла 10 години на открито в склад № 60 на
ДР, разположен на територията на фирма
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„Явор ИД“ АД – Асеновград са представени в
табл. 2.
Таблица 2. Физико-механичните показатели на дървесина на смърч съхранявана на открито в течение на 10 години

Параметър
1. Влажност на дървесината, %
2. Плътност при абсолютно сухо състояние, kg/m³
3. Якост на натиск успоредно на влакната,
MPa
4. Якост на статично
огъване, MPa
5. Статична твърдост
по Brinel N/mm² напречно на влакната

Измерени стойности за дървесина
взета от склад № 60 на ДР – Явор,
Асеновград
Вътрешни слоПовърхностни
еве
външни слоеве

Стойности за
контролна
дървесина

Стойност по данни на
И. Драгозов за дървесина съхранявана 10
год. на открито в склад
ДР

8

7

12

10

380

321

430

387

31,25

27,00

49,25

38,08

51,75

33,75

70,60

57,00

45

42

55

44

Контролната дървесина е взета от прясно
отсечени смърчови трупи и е сушена в атмосферни условия в УОГС-Юндола след което е
кондиционирана в стайни условия до достигане
на влажност 10–15 %. От получените резултати
се вижда, че най-чувствително са намалели показателите на смърчовата дървесина взета от
повърхностните външни слоеве и по-малко на
тази от вътрешните слоеве. Например, плътността от 430 kg/m³ за контролната дървесина е
намаляла на 321 kg/m³ за повърхностните слоеве, т.е. с 15,5 % и на 380 kg/m³ за вътрешните
слоеве т.е. с 11,6 %. Якостта на натиск успоредно на влакната от 49,25 MPa за контролната
дървесина е намаляла на 27,00 MPa, т.е. с
45,2 % и на 31,25 МРа за вътрешните слоеве,
т.е. с 36,5 %.. Якостта на статично огъване от
70,60 MPa за контролната дървесина е намаляла на 33,75 MPa, т.е. с 52,2 % и на 51,75 % за
вътрешните слоеве т.е. с 26,7 %.. Статичната
твърдост по Brinel напречно на влакната от
55 N/mm² за контролната дървесина е намаляла на 42,00 N/mm², т.е. с 23,6 % и на
45,00 N/mm² за вътрешните слоеве т.е. с
18,2 %. При сравняване на данните получени за
вътрешните слоеве с тези получени от Драгозов (1976) се установява, че са твърде близки.
С това се потвърждава още веднъж тенденцията, че след определен период на съхраняване
на открито дървесината намалява чувствително механичните си показатели.

Това изисква стриктно спазване на регламентите на нормативните документи и наредби.
Дървесината предназначена за изработване на
конструктивни строителни елементи трябва се
съхранява в открити складове не повече от 3 години, а тази за изработване на мебели и облицовъчни елементи не повече от 5 години, тъй
като след този период настъпва чувствително
намаляване на механичните показатели, породено от въздействието на атмосферните фактори.
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Изводи и препоръки
Дървесината съхранявана на открито в
складове за атмосферно сушене без надеждна
покривна и челна защита намалява чувствително механичните си показатели след 10-тата
година. С това се потвърждават резултатите
получени преди 40 години от Драгозов (1976).
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MANAGMENT OF SAWN TIMBER QUALITY STORAGE IN ATMOSPHERE IN STATE
RESERVE DEPOTS
Panayot Panayotov, Zhivko Georgiev
University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Abstract
Wood about State Reserve needs are storage and arrange in open air grounds according to recommendation of BDS
5519:74; BDS 2997:79; BDS 456:84 and “Regulation about conditions and state reserve organization activities range”
About these needs are stored and save keeping sawn timber determined quantities, produced of conifer wood – Spruce
and Scotch pine. The wood assortment includes materials with different length, width and thickness, but most often with
thickness: 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm; 50 mm;60 mm and 70 mm, with width: 120 mm;150 mm;200 mm ;250 mm and
300 mm, with length:4.00 m; 5.00 m and 6.00 m. These materials are supplied in definitive quality and quantities according
to Military ministry normative list. The stocks are organized on ground of bigger sawn timber consumers (prefabricates
building producers, window and door producers). These companies are determined like, safe keeper of the material, about
this are claimed contracts with state reserve regional office. They can use periodically determined quantities of this material
and refresh it in the same quantity and quality. The quality of supplied for drying and safe keeping sawn timber is regulation
by BDS EN 1611-1:2010; BDS EN 1310:1997; BDS EN 1309-:03. According to BDS 456:84 and BDS EN 1611-1:2010
sawn timber is classified in five qualities in depend of some features (knots, rots): extra: G2-0, G4-0; first: G2-1, G4-1;
second: G2-2, G4-2; Third: G2-3, G4-3; and forth: G2-4, G4-4. The regulation is recipe determined terms for safe keeping
and refreshing, according to state reserve law. The wood intended for building construction element are safe keeping till 3
years, for furniture manufacturing and panel elements is till 10 years, because after this period come mainly reducing of
mechanical properties, which is effected of atmospheric factors.
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ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА
РАЗХОДИТЕ – ИНОВАЦИОННА АЛТЕРНАТИВА ЗА ПОВИШАВАНЕ
ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГОРСКАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ
Николай Нейков, Анна Добричова, Радостина Попова, Мариела Цветкова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Нарастването на ефективността и рентабилността е свързано с повишаване на стопанските резултати на
предприятието. По-конкретно, тяхното повишаване означава, че се постига намаляване на себестойността на единица продукт, което при запазване на единичната пазарна цена ще доведе до увеличаване на печалбата от продажбата на единица продукт. С нарастването на ефективността, доходността и рентабилността е свързано с оцеляването на фирмата в условията на остра конкуренция.
Нарастването на ефективността, доходността и рентабилността може да се постигне чрез въвеждане във
фирмата на нова модерна техника, чрез рационализиране на организацията на производство, на организацията
на труда и на организацията на нейното управление. Съвременна алтернатива и особено в контекста на настоящите икономически обстоятелства в секторите дървообработване и производство на мебели е въвеждането на
нови методи в управлението на фирмените разходи.
Настоящото изследване цели да се разгледа подобен подход, като алтернатива на организационна иновация
в предприятие от мебелната промишленост. Набелязват се основните стъпки, които ръководството следва да премине в посока усъвършенстване отчетността и планирането на разходите, както и тяхното разпределение по произвеждани продукти.
Ключови думи: иновации, разходи, управление, ефективност.
Key words: innovations, costs, management, efficiency.
JEL: D24, L73, M21, O31.

Управлението на общите фирмени разходи
включва всички мерки, които целят повлияване
на структурата на разходите и тяхното поведение, предварително. В рамките на тези задачи
разходите във веригата на стойността трябва да
бъдат разпределени, планирани, контролирани и
оценени. Разпределението на разходите дава
общата политика на тяхното управление. То определя правилата за тяхното натрупване и отнасяне към един или друг продукт [1].
Управлението на разходите, като характерна управленска дейност включва основни управленски функции, като планиране, организиране и контрол. Планирането на разходите се
осъществява след като е изготвена концепцията
за тяхното управление. Въз основа на производствената програма се планира размерът на видовете разходи за плановия период. Контролът на
разходите е техният текущ мониторинг и корекция по време на плановия период. Въз основа на
него се съпоставят фактическите с направените
разходи и се вземат мерки за следващия планов
период. Организирането е интересна част и определя изборът на метод за калкулация. Изборът
на метод определя управленската структура в
управлението на разходите. В реалността могат
да се срещнат множество разновидности, то в
настоящото изследване се предлага следната
структура на управление, което би отговорила на

1. Същност на управлението на разходите
Мениджмънтът на частните фирми у нас
трудно преодолява възникналите проблеми в условия на засилена конкуренция, интензивна международна търговия. Това определя изключителната актуалност на проблема за прецизиране
както на методическата основа на управлението
на разходите в предприятие от ДМП. В настоящото изследване се предлага концептуален модел за класификация, натрупване и разпределение на разходите при изчисляване на себестойността, както и за определяне на нейната същност и значение в съвременните управленски
концепции.
Цел на изследването е да се опишат основните съвременни концепции в управлението на
разходите, които едно предприятие може да прилага, както и основни стъпки за тяхното приложение в практиката.
Основните задачи на изследването са:
Обобщаване на основни съвременни
концепции в управлението на фирмените разходи.
Сравняване на техните предимства в
контекста на горската промишленост.
Описване на основни стъпки при приложението на всяка методика.
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потребностите на дървообработващите, а също
така и на мебелните предприятия:

носно цената, функционалността и качеството на доставяните компоненти за
производството на даден продукт. Тук се
визират онези компромиси, които не
биха оказали влияние върху функционалността и качеството на крайния продукт, но биха постигнали плановата (целевата) себестойност.
Междуфирмени анализи на разходите.
Това е техника изключително насочена
към висока интеграция на мениджмънта
на разходите по протежение на веригата
на доставките.
Мениджърите в едно дървообработващо
или мебелно предприятие трябва да са наясно
какво означава да се достави или продаде произвежданата готова продукция или полуфабрикати. Традиционните (конвенционалните) методи
за разпределяне на разходите използват обема
произвеждана продукция, размера на преките
трудови и материални разходи, изработените човекочасове или машиночасове от ключови процеси и т.н. Управление на разходите, основано
на операциите или дейностите (Activity Based
Costing – АВС) използва фактически извършени
дейности от всички отдели и работни места за
даден продукт. Неговото приложение е добре
разгледано от множество автори в рамките на
дървообработващата и мебелната промишленост които определят ясно предимствата му в условия на засилена конкуренция. [4,5]
Прилагането на метода в едно дървообработващо или мебелно предприятие минава през
следните основни етапи:
1) Определяне на дейностите, свързани
с производството на всеки отделен продукт.
Те могат да бъдат: настройване на машините,
приемане, проверка качеството да доставяните
дървесни сортименти, сортиментиране и складиране на суровините и материалите; складиране
на готовата продукция; транспорт; административни дейности по финансовото стопанство и др.
Трябва ръководството на предприятието много
точно да определи каква част от работата на
всеки отдел се отделя за производството на даден продукт. В представената схема на фиг.1.
това може да се осъществи съвместно от единия
оперативен счетоводител, при контрол от главния.
2) Определяне на видовете разходи. Видовете разходи в дървообработващите и мебелните предприятия са добре разгледани. В АВС е
от ключово значение точното откриване на видовете разходи и в частност трудовите и материалните. Тук основна функция изпълнява оперативния счетоводител (фиг.1.) по оценка а натрупване на разходите.
3) Определяне връзката дейности – разходи. Съставят се причинно-следствените
връзки между извършването на дадена дейност

Фиг. 1. Управленска структура в малко и средно
предприятие на управлението на разходите

Представената управленска структура е линейна. Нейната препоръчителност за българските предприятия от горската промишленост се
определя от следните основни фактори:
Простота на приложението й;
Eдиноначалие при определяне политиката по управление разходите.
Към посочените организационни звена
може да се прикрепят и щабове при използване
на някои по-сложни съвременни методи на управление.
2. Съвременни методи за управление на разходите и стъпки за прилагането им
Целевото управление на разходите (Target
Costing) и това, основано на операциите (Activity
Based Costing) са измежду най-изтъкнатите представители на съвременните концепции. Преките,
разпределяемите и косвените разходи [2] са класифицирани по този начин, за да съотнасят разходите с управленските решения, които определят техния размер. Например решението за заплащането на труда на преките работници, техния
брой, размера на администрацията, транспортния парк и т.н.
Междуфирменото сътрудничество е основен инструмент за съкращаване на разходите, не
само като стойност, но и като структура. Тук е необходимо структурата на разходите да се оптимизира още по време на създаване на продукта.
Много от фирмите, които практикуват „тънко”
производство използват изнесено производство.
[1]
Фирмите тръгнали по пътя на вертикалната
интеграция осъзнават, че индивидуалното управление (в рамките на предприятието) на разходите е остарял подход. Тук мениджмънтът на
вертикално интегрираните предприятия прилага
следните основни техники, за да осъществи снижаване на разходите още на етап разработване
на продукта:
техника „Целево управление на разходите” (Target Costing);
техника „Съгласуване на функионалност
– цена – качество” (Functionality–Price–
Quality Trade–Offs). Това е съгласуване
по пътя на търговските преговори от-
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и разходите. Тук място намират и технологичните особености при получаването на дървесна
суровина и нейното съхранение.
4) Определяне разходната структура на
дейностите. Това е количествената, разходна
характеристика на всяка дейност. За всяка дейност се определя структурата на отделните видове трудови и материални разходи.
5) Остойностяване на дейностите. След
като са ясни видовете разходи за всяка дейност
се преминава към нейното остойностяване.
При целевото управление на разходите не
се изисква определена методика за разпределение на косвените разходи. Това е управленски
подход, разработен от корпорация „Тойота” през
60-те години на ХХ-ти век. Целевото управление
на разходите (Target Costing-ТС) цели трансформация на потребителските изисквания в конкретни конкурентни правила, които трябва да бъдат спазени във всички бизнес дейности, за да се
подсигури рентабилност на произвежданите продукти. То е повече управленски инструмент, отколкото счетоводна практика. Поради тази причина разходите се установяват, но те не влизат в
официалните счетоводни документи. Някои автори [3,6] формулират следните основни стъпки
в приложението на метода:
Проучване на пазара.
Определяне на целевата цена.
Определяне на целевата печалба.
Определяне на допустимите разходи.
Стъпките, които се предлагат тук леко се отличават единствено с цел простота при прилагане на ТС:
Определяне на целевата цена, въз основа на досегашна практика и сегментиране на индивидуалния пазар.
Определяне на минималната рентабилност, като алтернативна цена на капитала и използването й като долна граница на целевата печалба. Определяне
рентабилността по основни продукти и
задаване на максимална граница за
всеки от тях.
Формулиране на допустими разходи от
висшето ръководство, като трудови, материални, финансови и др.
Детайлизиране на разходите до равнище на компоненти и ползвани суровини и материали.

иновационния процес, разгледани от Маринов и
колектив [1] за целите на настоящото изследване, те следва да бъдат:
Генериране на нови идеи. Те могат да
се генерират от представител/и на висшия мениджмънт (фиг. 1.) или на по-ниските нива. Подобни идеи могат да бъдат
съответните съвременни методи, сменящи традиционния метод ползван досега; нови измерители на разходите;
различна структура на разходите; нов
метод за определяне на целевата печалба и т.н.
Експериментална реализация на методиката за управление на разходите.
Всяка от разгледаните методики трябва
първо да се тества, успоредно с ползваната до този момент. По този начин ще
се избегнат несъответствията от новостите и понижаването на рентабилността.
Внедряване.
Заключение
Въвеждането на организационна иновация
по отношение на управлението на разходите ще
допринесе за подобряване конкурентоспособността на предприятията от горската промишленост и тяхната вътрешна отчетност. Всяко предприятие трябва внимателно да избере системата
за управление, нейната структура и методика.
Предложените в настоящото изследване варианти на приложение и организация се характеризират с простота и леснота. Този подход е изключително подходящ за малките и средни предприятия от горската промишленост в Р. България,
при които авторитарния стил на управление и линейната организационна структура са преобладаващи. Приложението на предложените в изследването методи със съответните стъпки би
осигурило на предприятията съвременност в управлението на разходите и съвършено нова и
значително по-ефективна отчетност.
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3. Иновационен елемент в управлението на
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IMPLEMENTATION OF CONTEMPORARY APPROACHES OF COSTING –
INNOVATIVE ALTERNATIVE FOR EFFICIENCY IMPROVEMENT OF ENTERPRISE IN
FURNITURE INDUSTRY
Nikolay Neykov, Anna Dobritchova, Radostina Popova , Mariela Cvetkova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Abstract
Economic efficiency and profitability improvements are directly connected to the overall results of enterprise’s activity.
Particularly their increment means that if average costs are reduced and the current selling prices remain the same, profit
per unit would increase. Increment of all main characteristics of the firm’s effectiveness will provide sure survival in the
dynamic market environment. Such some improvements can be achieved through rationalization of production organisation
and labour structure and management system. Contemporary alternative especially in the current economic conditions of
Bulgarian furniture industry is implementing some of new and integrated approaches for cost management. The current
research aims to outline the milestones of introducing such an approach into furniture enterprise. This activity is discussed
like an organisational innovation which would improve planning and control the costing process.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НИВОТО НА ШУМОВО НАТОВАРВАНЕ ГЕНЕРИРАНО ОТ
ДЪРВООБРАБОТВАЩА ФРЕЗА С ДОЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА РАБОТНИЯ ВАЛ
Павлин Вичев
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Резюме
Използваното в дървообработващата и мебелната промишленост технологично оборудване се характеризира с високи нива на звукова мощност. Сред машините намиращи широко приложение в мебелното производство
са дървообработващите фрези, като едновременно с това те се причисляват и към групата на най-шумните машини.
Работата разглежда нивото на шумово натоварване, на работното място, генерирано от дървообработващата фреза с долно разположение на работния вал при обработване на детайли от смърч (Picea abies Karst.).
Изследвано е влиянието на честотата на въртене на работния вал и конструкцията на фрезовите инструменти
върху постоянното еквивалентно ниво на звуково налягане при осемчасова работна експозиция. Установено е, че
еквивалентно ниво на звуково налягане (то) се изменя от 75,75 dB(A) до 89,30 dB(A). В тази връзка е определена
и продължителността на работна експозиция, при която ще бъде достигната пределно допустимата санитарнохигиенна норма от 85 dB(A).
Ключови думи: шум, звукова имисия, еквиваленто ниво, шум при фрезоване.
Key words: noise, sound emission, equivalent level, noise during milling.
JEL:

рано по стандартна честотно корекционна характеристика А, LAeq на работното място. Това е нивото на шум, който за определен интервал от
време (например една работна смяна) създава
същата звукова енергия на работното място, която се възприема от работника, подложен на нестационарно шумово въздействие в продължение
на същия интервал от време. При определянето
му се вземат предвид както нивата на шума на
които е изложен работника, така и продължителностите на експозиция за разглеждания интервал от време. Съгласно нормативните документи
като горна безопасна граница за експозиция на
шум при осемчасов работен ден е определена
LEX, 8h = 85 dB(A) [2, 3]. Често на дадено работно
място, в зависимост от технологичните операции
и характера на извършваната работа, се поражда шум с различно ниво на звуково налягане,
който въздейства на работника за определен интервал от време. За да се проследи общото физиологично шумово натоварване на работника е
необходимо да се определи постоянното еквивалентно ниво на звуково налягане на работното
място LAeq в dB(A). Еквивалентното ниво на звуково налягане може да бъде реален критерий за
оценка на шумовото натоварване на човешкия
организъм и за оценка на ефективността от провеждане на различни мероприятия за намаляване на шума в производствените цехове [1]. За
случите, когато шумовото натоварване, изчис-

Увод
Дървообработващите машини се характеризират с високи честоти на въртене на режещите инструменти, които осигуряват високи скорости на рязане. Това от една страна е условие
за постигане на повърхнини с добро качество, но
от друга води до увеличаване нивото на генерирания шум [7]. Тази взаимовръзка е силно изразена при съвременните дървообработващи
фрези с долно разположение на работния вал,
честотата на въртене на които може да се регулира в зависимост от изискванията на режима на
рязане.
Продължителната експозиция при високи
нива на шумова емисия е причина за понижаване
на работоспособността и влошаване здравословното състояние на работниците, а в някои
случая се стига и до трайни увреждания на човека, свързани с увреждане на слуховия орган,
силни психични раздразнения, нарушаване работата на вестибуларния апарат, както и централната нервна система. Ето защо нивото на шума в
дървообработващата и мебелната промишленост е важен фактор, оказващ влияние за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд.
За определяне шумовото натоварване на
работника се използва величината постоянно еквивалентно ниво на звуково налягане, кориги-
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лено за осемчасов работен ден превишава санитарно-хигиенната норма от 85 dB(A), е полезно
да се знае колко време работникът може да работи на това работно място, без опасност за
здравето му.
Настоящата работа има за цел да се определи нивото на шумово натоварване на работник, работещ на едновретенна дървообработваща фреза с долно разположение на работния
вал, за осемчасов работен ден в зависимост от
конструкцията на използвания режещ инструмент и честотата му на въртене при обработване
на детайли от обикновен смърч (Picea abies
Karst.).

фреза с долно разположение на работния вал
модел T1002S, производство на фирма ЗММ
„Стомана“ АД, България. Използваните фрезови
инструменти са производство на италианската
фирма Metal World и са с еднакви линейни параметри – диаметър на рязане D = 125 mm, широчина на фрезоване B = 50 mm, брой на зъбите z
= 4 бр. Разликата между инструментите е в тяхната конструкция. Първият инструмент CH 1
(фиг. 1а) е с монолитна конструкция и със запоени твърдосплавни зъби. Вторият инструмент CH
2 (фиг. 1б) е със сглобяема конструкция и режещите му елементи са успоредни на оста му на
въртене. Третият инструмент CH 3 (фиг. 1в)
също е със сглобяема конструкция, но режещите
ръбове на зъбите му са под ъгъл 300 спрямо оста
на въртене на инструмента.

Методика на изследването
Изследванията са проведени върху новопроизведена едновретенна дървообработваща

Фиг. 1. Общ вид на фрезовите инструменти ползвани за изследванията a) с монолитна конструкция, б) със сглобяема
конструкция и режещи ръбове успоредни на оста на въртене, в) със сглобяема конструкция и режещи ръбове под
ъгъл спрямо оста на въртене.

Обработените детайли от обикновен смърч
са с размери 1000 х 30 х 50 mm и се подават към
режещия инструмент посредством валцов продавателен апарат със скорост на подаване U = 3,5
m.min-1, дебелина на снемания слой при фрезоване h = 2 mm. Изследването се провежда при
честоти на въртене на режещите инструменти n,
съответно 4000, 6000 и 8000 min-1.
Нивото на звуково налягане Lp(A) се измерва
в dB(A) в измервателна точка съответстваща на
мястото на работника по методика представена в
[8].
Еквивалентното ниво на звуково налягане
LAeq за определен интервал от време Т, съставен
от интервали от време ti с шумово въздействие Li
се определя по представената формула (1) [9]:
𝑡

𝐿𝐴𝑒𝑞 = 10𝑙𝑔 𝑖 + 𝐿𝑖
𝑇

Li – ниво на звуково налягане в i-тия интервал от време, dB(A).
Известно е, че нивото на шум при дървообработващите фрези е различно в режим на тяхната работа без рязане от това в режим на работа с рязане. Предвид на това е необходимо да
се измери нивото на звуково налягане в режим
на работа на машината без рязане – LpА1 и нивото
на звуково налягане в режим на работа с рязане – LpА2 в dB(A).
В резултат на проведените наблюдения в
производствени условия, както и по експертна
оценка на специалисти се установи, че от 30 %
до 50 % от общото време на работа на фрезовите машини е в режим без рязане. Продължителността на това време зависи от конкретната
технологична операция, организацията на технологичния процес и квалификацията на оператора
на машината. За конкретното изследване се приема условен режим на работа на машината, при
който усредненото време на работа на машината
в режим без рязане е 40 % от общото време на
работа на машината.

(1)

където: ti е продължителността на i-тия интервал от време, min;
T – целият интервал на въздействие на
шума, min;
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За да се определи общото шумово натоварване, за осемчасов работен ден, генерирано от
изследваната фрезова машина, в настоящата
работа се приема, че целият интервал на въздействие на шума T = 480 min, се състои от интервалите: t1 = 40%.T = 192 min – времето на работа на машината без рязане; t2 = 60%.T = 288
min – времето на работа на машината с рязане.
Еквивалентното постоянно ниво на звуково
налягане, за целия разглеждан интервал от
време (осем часа) LAeq(8h), се изчислява чрез логаритмичното събиране на нивата 𝐿𝑖𝐴𝑒𝑞 по дадената формула (2) [6]:
1

2

За измерване нивото на звуово налягане е
използван прецизен импулсен шумомер, с вградени стандартните честотни характеристики A, B,
C и D с честотен диапазон от 20 Hz до 20 kHz.
Измерванията са проведени при времеконстанта
„бързо” (F). Преди началото на измерванията целият измервателен тракт е калибриран посредством еталонен източник на звук Pistonfon PF 101.
Изследванията са проведени съгласно изискванията на действащите нормативни документи
[4, 5].
Резултати и обсъждане
Резултатите от проведените измервания на
нивото на звуково налягане – LpА1 и LpА2, изчислените частични еквивалентни нива на звуково налягане – 𝐿1𝑒𝑞 и 𝐿2𝑒𝑞 , както и еквивалентното постоянно ниво на звуково налягане LAeq(8h) в режим на
работа на машината с и без рязане и за трите използвани режещи инструмента (CH 1, CH 2 и
CH 3) са представени в таблица 1.

(2)

𝐿𝐴𝑒𝑞(8ℎ) = 10𝑙𝑔 (100.1𝐿𝐴𝑒𝑞 + 100,1𝐿𝐴𝑒𝑞 ),

където: 𝐿1𝐴𝑒𝑞 е частичното еквивалентно ниво на
звуково налягане на работното място в
режим на работа на машината без рязане, dB(A);
𝐿2𝐴𝑒𝑞 – частичното еквивалентно ниво на
звуково налягане на работното място в
режим на работа на машината с рязане,
dB(A);

Таблица 1. Еквивалентно ниво на звуково налягане, за осемчасов работен ден, LAeq, на работното място, с монтирани
режещи инструменти CH 1, CH 2 и CH 3

Инструмент CH 1
Ниво на звуково налягане Lp, измерено на
работното място, dB(A)
Без рязане
n, min-1

T, min

t1, min

LpА1

4000
6000
8000

480
480
480

192
192
192

64,4
74,4
81,4

С рязане
𝐿1𝐴𝑒𝑞

t2, min

LpА2

𝐿2𝐴𝑒𝑞

60,42
288
81,07
78,85
70,42
288
86,57
84,35
77,42
288
91,23
89,01
Инструмент CH 2
Ниво на звуково налягане Lp, измерено на
работното място, dB(A)
Без рязане

n, min-1

T, min

t1, min

LpА1

4000
6000
8000

480
480
480

192
192
192

60,4
68,4
76,4

С рязане
𝐿1𝐴𝑒𝑞

t2, min

LpА2

𝐿2𝐴𝑒𝑞

56,42
288
80,23
78,01
64,42
288
84,07
81,85
72,42
288
88,73
86,51
Инструмент CH 3
Ниво на звуково налягане Lp, измерено на
работното място, dB(A)

Изчислено еквивалентно
постоянно ниво на звуково налягане
LAeq(8h), dB(A)
78,91
84,52
89,30

Изчислено еквивалентно постоянно ниво на
звуково налягане
LAeq(8h), dB(A)
78,04
81,93
86,68

n, min-1

T, min

t1, min

LpА1

𝐿1𝐴𝑒𝑞

t2, min

LpА2

𝐿2𝐴𝑒𝑞

Изчислено еквивалентно постоянно ниво на
звуково налягане
LAeq(8h), dB(A)

4000
6000
8000

480
480
480

192
192
192

61,4
68,4
74,4

57,42
64,42
70,42

288
288
288

77,9
84,07
85,73

75,68
81,85
83,51

75,75
81,93
83,72

Без рязане

С рязане
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Анализът на получените резултати показва,
че нивото на шумово натоварване на работника
силно се влияе от типа на използвания режещ
инструмент и от честотата му на въртене. Изменението на постоянното еквивалентно ниво на
шума LAeq(8h), в зависимост от конструкцията на
режещия инструмент (CH 1, CH 2 и CH 3) при различни честоти на въртене на работния вал е

представено на фиг. 2. От графичното разпределение на еквивалентното ниво на звуково налягане на работното място се вижда, че при честота
на въртене на работния вал 4000 и 6000 min-1
пределно
допустимата
санитарно-хигиенна
норма от 85 dB(A) не се надвишава при използването и на трите режещи инструмента.

95

LAeq(8h), dB(A)

90

Инструмент № 1
Инструмент № 2
Инструмент № 3

85
80
75
70
4000

6000
честота на въртене на работния вал, n , min-1

8000

Фиг. 2. Еквивалентно ниво на звуково налягане за осемчасов работен ден, LAeq(8h) при обработване на детайли от
смърч с режещи инструменти CH 1, CH 2 и CH 3 и различни честоти на въртене на работния вал

С увеличаване честотата на въртене на
8000 min-1, границата от 85 dB(A) не се превишава само при използване на инструмент CH 3.
При използване на режещ инструмент CH 1 CH 2
и честота на въртене n = 8000 min-1 постоянното
еквивалентно ниво на звуково налягане, за разглеждания период от осем часа, е над санитарната норма с максимални стойности за CH 1 –
89,30 dB(A) и за CH 2 – 86,68 dB(A). При така

представените стойности от интерес представлява времето, за което работникът на машината
ще достигне безопасното шумово натоварване,
използвайки инструменти CH 1 или CH 2 с честота на въртене n = 8000 min-1. За тази цел е изчислено прогнозното еквивалентно ниво на зву𝑗
ково налягане 𝐿𝐴𝑒𝑞 , за различни интервали от
време (табл. 2).

𝒋

Таблица 2. Прогнозно еквивалентно ниво на звуково налягане 𝑳𝑨𝒆𝒒 , на работното място за определени интервали от
време от осемчасов работен ден при използване на режещ инструмент CH 1 и CH 2, честота на въртене n = 8000 min-1 и
обработване на детайли от смърч.

Честота на въртене
на инструмента, n
[min-1]

60

120

8000

80,27

83,28

8000

77,65

Продължителност на експозиция [min]
180
240
300
360
𝑗
𝐿𝐴𝑒𝑞 [dB(A)]

Инструмент CH 1
85,04
86,29
Инструмент CH 2
80,66
82,42
83,67
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420

480

87,26

88,05

88,72

89,30

84,64

85,43

86,10

86,68
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От представените резултати се вижда, че
при честота на въртене n = 8000 min-1 и използване на режещ инструмент CH 1 пределно допустимата санитарно-хигиенна норма от
85 dB(A), определена за осемчасов работен
ден, ще бъде достигната за три часа, а с инструмент CH 2 за шест часа. За да не се надвиши
безопасното шумово натоварване на оператора
на изследваната машина, той трябва да бъде
преместен за оставащото работно време, съответно пет или два часа, на друго работно място
с ниво на звуково налягане под 70 dB(A) – например в цеха за опаковане на готовата продукция.
Значително по-ниското ниво на шумово натоварване (фиг. 2) при използване на режещи
инструменти CH 2 и CH 3 е вследствие на „затворената” конструкция на тялото на тези инструменти. В резултат на конструкцията на режещ
инструмент CH 1 в тялото на инструмента са
оформени зъбни пазви с голяма площ, които
предизвикват по-голямо завихряне на въздушния поток, водещо до значително увеличаване
нивото на аеродинамичния шум. По-ниското
ниво на шум генерирано с инструмент CH 3 в
сравнение с инструмент CH 2 е в резултат на
наклонените режещи ръбове спрямо оста на
въртене на инструмента. Вследствие на това
фронтът на въздушната вълна среща режещите ръбове постепенно, което дава възможност на сгъстения въздух да се премества по
продължение на режещия ръб.
От представените в настоящата работа
резултатите при обработване на детайли от
смърч, се наблюдава сходна тенденция за изменение на шумовото натоварване, в зависимост от честотата на въртене и конструкцията
на режещия инструмент, с резултати от предходни наши изследвания, при които е проследено изменението на нивото на шумово натоварване при обработване на детайли от бук
(Fagus Sylvatika L.) [9].

норма не се надвишава, може да бъде определена n = 6000 min-1.
2. С най-добри характеристики от гледна
точка на нивото на шумово натоварване е режещ инструмент CH 3, с използването на който
границата от 85 dB(A) не се преминава дори и
при честота на въртене на работния вал
n = 8000 min-1.
3. Представените резултати от проведеното експериментално изследване, могат да намерят приложение при определяне на еквивалентното ниво на шума на дървообработващи
цехове и предприятия още във фазата на проектирането им и дават реална представа за шумовото натоварване на работниците, работещи
на машини от изследвания тип.
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Заключение
От проведените експериментални изследвания и направения анализ на представените
резултати могат да се направят следните изводи:
1. Нивото на шумово натоварване определено на работното място силно се влияе от честота на въртене на режещите инструменти. То
значително нараства с увеличаване честотата
на въртене на работния вал. Като оптимална
честота на въртене на фрезовите инструменти
с диаметър на рязане D = 125 mm, при която
пределно допустимата санитарно-хигиенна
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НИВОТО НА ШУМОВО НАТОВАРВАНЕ ГЕНЕРИРАНО ОТ …

EVALUATION OF THE NOISE POLLUTION LEVELS GENERATED BY
WOODWORKING SPINDEL MOULDER MACHINE
Pavlin Vitchev
University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Abstract
The technological equipment used in the woodworking and furniture industry is characterized with high sound power
levels. Woodworking milling machines are one of the most used in the furniture industry, as well as being the one with the
highest noise emissions.
The current study investigated the noise pollution levels generated at the workplace by a woodworking spindle
moulder machine during processing details from spruce (Picea abies Karst.). The influence of the rotational frequency of
the working shaft and the construction of the milling tools on the equivalent sound pressure level during 8-hour occupational
exposure was evaluated. Our results showed that the equivalent sound pressure level changes from 75,75 dB(A) up to
89,30 dB(A). In this relation, the study evaluated also the duration of occupational exposure at which the accepted sanitary
standard value of 85 dB(A) for the equivalent sound pressure level would be reached.
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ИНОВАТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА СЪС СТОПАНСКА ЦЕЛ В БЪЛГАРИЯ ЗА
ПЕРИОДА 2008–2010 Г.
Радостина Попова
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Резюме
Изследването на иновативността на българските стопански предприятия е на фокус поради факта, че една
от причините България да бъде в групата на изоставащите по Индекс на иновативност в ЕС, са фирмените иновации. Използването на актуалната европейска методология позволява непрекъсната сравнимост и съпоставимост
на резултатите за различните държави-членки и за ЕС като цяло.
Проучването на иновационното представяне на предприятията със стопанска цел в България е за периода
2008–2010 г. е по групи предприятия – малки, средни и големи от една страна и в областта на индустрията или
услугите, от друга страна. Направена е оценка на тяхната иновативност спрямо средната за предприятията в ЕС.
Ключови думи: иновации, иновационна активност, стопански предприятия, България, ЕС.
Key words: innovations, innovation activity, Bulgaria, EU.
JEL: O31, О32, О39

б) национални – създадени са в страната смесено от български и чуждестранни физически или юридически
лица.
2. В зависимост от формата на собственост биват:
а) държавни;
б) частни;
в) кооперативни;
г) общински или обществени предприятия и организации.
3. В зависимост от сферата на дейност:
а) предприятия, произвеждащи стоки;
б) предприятия от сферата на услугите
(финансови, застрахователни, посреднически).
4. Според размера са:
а) микро;
б) малки;
в) средни;
г) големи.
5. Според характера и предназначението
на продукцията, произвеждащи:
а) предмети за обработка (материали,
горива, енергия);
б) средства за обработка (машини, съоръжения, оборудване);
в) предмети за потребление (храна,
облекло, обувки);
г) услуги (туристически, маркетингови,
финансови).
6. Според отговорността на съдружниците:
а) с неограничена отговорност;
б) с ограничена отговорност.
Икономическите дейности, които осъществяват предприятията са свързани с производството на стоки и услуги, а икономическите сектори, се класифицират според класификатора на
икономическите дейности (КИД-2008) от A до U.
Методологичните публикации на Национален статистически институт (НСИ), свързани с

1. Същност и видове предприятия
Стопанската дейност се осъществява от
двете стопанско-организационни форми - предприятия и фирми. В икономическата теория и
практика често тези две понятия се използват
като синоними. Известно е, че фирмата е наименованието, под което търговеца упражнява дейността, а предприятието представлява съвкупност от права, задължения и фактически правоотношения, имащи икономическо измерение (ТЗ,
2014).
В икономическата теория предприятията се
разграничават на такива със стопанска цел и с
нестопанска цел. Стопанската единица (държавна, частна) произвежда продукти или предлага услуги с цел получаване на печалба.
Основни характеристики на предприятията
със стопанска цел, са:
осъществява производствена, търговска
или иновационна дейност;
произвежда продукти или услуги;
задоволява потребности – производствени или лични;
извършва предприемаческа дейност, в
резултат на която се получават по-високи доходи и разширяване на производството;
притежава юридическа, икономическа,
административна и социална отговорност.
Съществуват множество класификации на
предприятията, в зависимост от различни критерии:
1. В зависимост от участниците предприятията са:
а) чуждестранни, които са създадени с
чуждестранни инвестиции;
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иновационната дейност разграничават предприятията в България на финансови и нефинансови,
класифицирайки ги в обобщен вид като Индустрия или Услуги.

могат да бъдат предназначени за намаляване на разходите за единица продукция при
производството или доставката, за повишаване на качеството, или за производство или
доставка на нови или значително усъвършенствани продукти
 Организационната иновация е нов организационен метод в бизнес практиките на предприятието (включително управление на знанието), в организацията на работното място
или във външните отношения, който не е бил
използван преди това от предприятието.
 Маркетинговата иновация е прилагането
на нов маркетингов метод, включващ значителни промени в дизайна на продукта или
опаковката, в позиционирането, популяризирането на продукта или в ценообразуването.
Маркетинговите иновации са насочени към
по-добро задоволяване на потребностите на
клиентите, откриване на нови пазари или
ново позициониране на фирмения продукт на
пазара, с цел увеличаване на продажбите на
предприятието.
Иновативността на предприятията отразява способността и готовността да провеждат
иновационна дейност, тя е обобщаващ показател за иновационното представяне на предприятието. (Велев, 2004)
Иновативно предприятие е предприятие,
въвело някои от посочените иновации за период
от 3 г., самостоятелно или в сътрудничество с
други предприятия или организации. Иновативните предприятия обхващат предприятията с
технологични иновации, както и предприятията с
организационни и маркетингови иновации (според променената от 2008 г. дефиниция за иновация). Предприятията с технологични иновации
обхващат предприятията с продуктови иновации,
с процесови иновации и предприятията с незавършена и преустановена иновационна дейност.
(НСИ, 2014)
Иновационните дейности на предприятията са всички творчески, финансови и други усилия, насочени към внедряване на нововъведения. (Чобанова, 2007)
Конкретните видове иновационни дейности,
извършвани от предприятията са:

2. Методически основи за измерване и оценка
на иновативността на предприятията в България
2.1. Основни понятия и класификации
Наблюдението и оценката на иновационните дейности и резултати на предприятията в
страните-членки на ЕС се осъществява съобразно препоръките на Ръководството на Осло,
което е основен методически документ по темата. Главното предназначение на ръководството е да определи и въведе понятия, свързани
с изучаването на иновационния процес в сектора
на индустрията и да посочи възможностите за
тяхното измерване. Оценяването на технологичните иновации в е актуален въпрос, който зависи
от избраната корпоративна стратегия на предприятието, принадлежащо към определен сектор
на индустрията. В практиката е прието методиката за измерване на иновационната дейност да
се избира от фирмата на база нейния опит при
внедряването на нови изделия и продукти и
опита на водещи корпорации в света. Поради
тази причина това ръководство препоръчва показатели, които да позволят сравнимост и съизмеримост на иновациите в предприятията.
Основните понятия и определения по-долу,
имащи отношение към предмета на изследване,
са свързани с иновацията, свързаните с нея понятия и нейните видове (Оslo Manual, 2005).
Иновация е прилагането на нов или значително усъвършенстван продукт или процес (технологична иновация), нов маркетингов метод,
нов организационен метод в бизнес практиките,
в организацията на работното място или във външните отношения (нетехнологична иновация).
Иновациите се основават на резултатите от нови
технологични разработки, нови комбинации от
съществуващи технологии или на използването
на знанията, придобити от предприятието.
Видовете иновации, осъществявани в
предприятията са:
 Продуктова иновация е реализирането на
пазара на стока или услуга, която е нова или
значително усъвършенствана по отношение
на нейните характеристики или предназначение. Това включва значителни подобрения в
техническите спецификации, компонентите и
материалите, вградения софтуер, в удобството за използване от потребителите или в
други функционални характеристики.
 Процесова иновация е прилагането на нов
или значително усъвършенстван метод за
производство или доставка. Това включва
значителни промени в техниките, оборудването и/или софтуера. Процесовите иновации
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НИРД, извършена в предприятието.
Включва всяка творческа работа, която се
провежда с цел да се увеличи обемът на знанията и те да се използват за създаване на
нови или усъвършенствани продукти (стоки и
услуги) и процеси (включително собствени
софтуерни разработки, които отговарят на
тези изисквания).
НИРД, предоставена от друго предприятие. Включва описаните по-горе дейности, но
извършени от други предприятия (включително и такива от групата предприятия) и научноизследователски организации, които са
закупени от предприятието.

Радостина Попова

бъдат едновременно и инструмент на продуктовите иновации.
Резултатите от иновационната дейност
намират израз в новите продукти/услуги, реализирани на пазара. Между тях и останалите видове иновации често има взаимовръзка и взаимозависимост. Важно е да се прави разграничаване в целите и резултатите от иновациите - докато продуктовата иновация е насочена към постигане на резултат от дейността, то процесната
иновация е ориентирана към повишаване на
ефективността на производствения процес.
Иновационното сътрудничество представлява активно участие в съвместни иновационни проекти, които се осъществяват заедно с
други предприятия и организации. Не е необходимо партньорите в иновационното сътрудничество да имат търговска изгода. Партньорствата могат да бъдат от България, Европа, САЩ,
Китай или Индия и други страни с: (НСИ, 2014)
 Други предприятия от групата предприятия;
 Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер;
 Клиенти и потребители от частния сектор;
 Клиенти и потребители от публичния сектор;
 Предприятия от икономически сектор на
предприятието;
 Консултанти и предприятия с основна дейност НИРД;
 Университети и други висши училища;
 Бюджетни, обществени и частни организации
с основна дейност НИРД.



Придобиване на машини, оборудване и
софтуер, свързани с иновациите. Включва
машините, съоръженията, компютърния хардуер и софтуер, закупени от предприятието
специално за производството и внедряването на новите или значително усъвършенствани продукти (стоки и услуги) и процеси.
 Придобиване на външни знания. Включва
закупуването от други предприятия или организации на права за използване на патенти и
непатентовани изобретения, ноу-хау и други
видове знания, необходими за разработването на нови или значително усъвършенствани продукти и процеси.
 Обучение, свързано с иновации. Включва
се обучението на персонала (в рамките на
предприятието или извън него), специално
насочено към придобиване на знания и умения, необходими за създаване и внедряване
на иновационните продукти и процеси.
 Маркетингови дейности по представяне
на иновациите. Включва дейностите по
представяне на пазара на новите или значително усъвършенствани стоки и услуги,
включително маркетинговите проучвания и
стартовата реклама.
 Технически и подготвителни процедури
за производство на новите или усъвършенствани продукти и за внедряването на новите
или усъвършенствани процеси, като техникоикономически изследвания за приложимост,
изпитвания, рутинни софтуерни разработки,
индустриално инженерство и други.
Същевременно, предприятията могат да
осъществяват иновационна дейност без да я
прилагат на практика. Всички дейности, включени в развитието и прилагането на иновации за
период от 3 години, включително тези, планирани за прилагане в бъдеще, са иновационни
дейности. През определен период от време, те
могат да бъдат три вида: (НСИ, 2014)
 успешно довели до въвеждането на иновации;
 активна работа, която все още не е довела до
въвеждането на иновации;
 иновации, изоставени преди въвеждането.
Степени на иновативност
Всички иновации, трябва да съдържат известна степен на новост:
 новост за фирмата (ниска степен на иновативност);
 новост на пазара или света (висока степен
на иновативност).
Независимо от различните признаци, по
които се класифицират иновациите, съответните видове имат тясна взаимовръзка. Продуктовите иновации могат да влияят на изменението
на производствените процеси или организационните условия. Чрез процесните иновации едновременно могат да се създадат и необходимите
технически предпоставки за продуктови иновации. Социалните иновации, например, могат да

2.2. Показатели за измерване на иновационното представяне
Използвайки препоръките на Ръководството на Осло – 2005, на всеки 3 години се извършват иновационни проучвания в ЕС - Community
Innovation Surveys. Резултатите от изследванията са основният източник на данни за измерване
на иновациите в Европа. Събраната информация
се разпространяват на интернет страницата на
Евростат. Таблиците съдържат основна информация за предприятието, раздели по видове иновации, иновационна дейност и разходи за нея,
резултати от иновационната дейност, източници
на информация за иновационни идеи, иновационно сътрудничество и др.
Използването на съвременната европейска методика за измерване и оценка на иновационното представяне на предприятията позволява сравнителен анализ на иновационната
им активност спрямо други европейски предприятия като цяло. Някои страни извън ЕС като Канада, Австралия, Нова Зеландия и Южна Африка, осъществяват подобни иновационни изследвания, използвайки европейската методология и конкретна методика.
С цел да се осигури съпоставимост между
отделните страни, Евростат, в тясно сътрудничество с държавите членки на ЕС и други страни
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разработва стандартен въпросник за всяко изследване на иновационната дейност на предприятията, с придружаващ набор от дефиниции и
методологични препоръки, които се приемат от
всички страни и които съответстват напълно на
дефинициите в методическото Ръководство на
Осло.
НСИ предоставя данни за българските
предприятия, следвайки съвременната европейска методология. Провежданите наблюдения
и публикуваните резултати на сайта на НСИ относно иновационните дейности на предприятията в България за различните тригодишни периоди са обособени в две групи: Индустрия и Услуги по размер – малки, средни и големи предприятия. Микро предприятията не са обект на изследване.
Показателите, използвани за оценката на
иновативността на предприятията, са: (НСИ,
2014)







Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи;
 Рекламна дейност и проучване на пазари.
Разглежданият период се характеризира с
нови икономически условия, засягащи както
България, така и останалите държани в ЕС. Редица икономисти определят кризисните условия
като възможност за преразглеждане на фирмената стратегия и насочване на усилията към нови
конкурентни предимства, в т.ч. иновационни предимства.
За този период повече от половината от
предприятията в ЕС са иновативни по данни на
Евростат (Еurostat, 2014).
По данни на НСИ за България резултатът е
почти двойно по-нисък видно от табл.1. –иновативни са 27.1 % от индустриалните предприятия
и 22.0 % на предприятията в нематериалната
сфера. С размера на предприятието нараства и
неговата иновативност и големите по размер
предприятия са около 3 пъти по-иновативни от
малките по размер предприятия като цяло и по
отношение на технологичните иновации. С около
10% по-иновативни са предприятията от индустрията, спрямо тези в сектора на услугите.


Дял на иновативните предприятия от общия брой предприятия;
Дял на предприятията, реализирали нови
или усъвършенствани продукти, нови за пазара, от общия брой предприятия;
Дял на оборота, реализиран от нови или
усъвършенствани продукти, нови за пазара, от общия оборот на предприятията;
Дял на оборота, реализиран от нови или
усъвършенствани продукти, нови за предприятието, но не и за пазара, от общия оборот на предприятията;
Дял на предприятията с иновационно сътрудничество от общия брой предприятия с
технологични иновации.

Таблица 1. Дял на иновативните предприятия и предприятията с технологични иновации от общия брой предприятия, %

Икономически дейности
(КИД - 2008)

2010

ПредприяГрупи по големина на Иновативни
тия с
предприятията според предприятехнолоброя на наетите лица
тия 3)
гични иновации 4)
Общо
27.1
17.7
Индустрия 1)
31.1
22.3
Услуги 2)
22.0
11.9

3. Резултати от проучване
Проучването на иновативността на предприятията със стопанска цел в България е за периода 2008–2010 г., на базата на официално публикувани данни от НСИ.
Единици на настоящото наблюдение са
предприятията от нефинансовия и финансовия
сектор с 10 и повече наети лица, осъществяващи
следните икономически дейности в секторите
(КИД–2008):
 Добивна промишленост;
 Преработваща промишленост;
 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива;
 Доставяне на води, канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване;
 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети;
 Транспорт и складиране и пощи;
 Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения;
 Финансови и застрахователни дейности;

10 – 49 наети
21.8
13.7
50 v 249 наети
42.3
28.8
250 и повече наети
63.2
47.8
1) Включва сектори B, C, D и E.
2) Включва сектори Н и К, и раздели 46, 58, 61, 62, 63
и 71.
Източник: НСИ, 2014.

Показателят за реализирани продукти, с висока степен на новост е основен показател за
конкурентоспособността на иновациите на
предприятията.
Наблюдават се ниски резултати като цяло–
5.3 %, както в отделните групи предприятия по
размери, така и по отношение на Индустрия и Услуги. В Индустрия резултатите са по-високи, а големите по размер предприятия показват над 4
пъти по-висока активност от малките по размер
предприятия.
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риятие. В сферата на услугите, както и за малките и големите предприятия резултатите са повисоки.
Средното ниво на показателя в ЕС е: Индустрия 17.5 % е Услуги 10.3 % или в над 3 пъти
по-високо.
Отново се наблюдава нарастване на иновативността с нарастване на размера на предприятието над два пъти по отношение на реализацията на иновативните продукти на пазара.

Таблица 2. Дял на предприятията, реализирали нови
или усъвършенствани продукти, нови за пазара, от общия брой предприятия, %

Икономически дейности
(КИД – 2008)
Групи по големина на
предприятията според
броя на наетите лица
Общо
Индустрия 1)
Услуги 2)

2010

5.3
5.8
4.6

Таблица 4. Дял на оборота, реализиран от нови или усъвършенствани продукти, нови за предприятието, но не и
за пазара от общия оборот на предприятията, %

10 – 49 наети
4.0
50 – 249 наети
8.3
250 и повече наети
17.8
1) Включва сектори B, C, D и E.
2) Включва сектори Н и К, и раздели 46, 58, 61, 62, 63
и 71.

Икономически дейности
(КИД - 2008)
Групи по големина на
предприятията според
броя на наетите лица
Общо
Индустрия 1)
Услуги 2)

Източник: НСИ, 2014.

Делът от оборота от новите за предприятието или за пазара продукти е показател, отразяващ резултата от иновационните дейности и приходите от иновативни продукти от реализацията.
Той се определя като съотношение на оборота от
продукти, нови за предприятието и нови за пазара спрямо общия оборот на всички изследвани
предприятия. В Индустрия активността е двойно
по-висока от тази в Услуги, а за големите предприятия почти 5 пъти по-висока от тази на малките
предприятия.

3.7
5.4
2.1

10 – 49 наети
1.2
50 – 249 наети
2.9
250 и повече наети
5.5
1) Включва сектори B, C, D и E.
2) Включва сектори Н и К, и раздели 46, 58, 61, 62, 63
и 71.
Източник: НСИ, 2014.

Иновативните предприятия могат да осъществяват иновационна дейност самостоятелно
или съвместно с други предприятия.
Иновационното сътрудничество представлява активно участие в съвместни иновационни проекти, които се осъществяват заедно с
други предприятия и организации. Обикновеното
наемане на работна сила, без активно участие в
иновационните проекти, не се счита за сътрудничество. 22.4 % от предприятията в България са
осъществили такова сътрудничество, по-активно
изразено в сферата на услугите. По този показател представянето на българските предприятия
е най-добро и разликата спрямо средните стойности за ЕС (24.4 %) e около 2 %.

Таблица 3. Дял на оборота, реализиран от нови или усъвършенствани продукти, нови за пазара, от общия оборот на предприятията, %

Икономически дейности
(КИД - 2008)
Групи по големина на
предприятията според
броя на наетите лица
Общо
Индустрия 1)
Услуги 2)

2010

2010

3.9
5.3
2.6

10 – 49 наети
1.4
50 – 249 наети
2.3
250 и повече наети
6.1
1) Включва сектори B, C, D и E.
2) Включва сектори Н и К, и раздели 46, 58, 61, 62, 63
и 71.

Таблица 5. Дял на предприятията с иновационно сътрудничество от общия брой предприятия с технологични иновации, %

Икономически дейности (КИД - 2008)
Групи по големина на предприятията
според броя на наетите лица
Общо
Индустрия 1)
Услуги 2)

Източник: НСИ, 2014.

Много ниска е реализацията на иновативните продукти. Средно 3.8 % от оборота на
предприятията се дължи на реализирани нови
продукти (за предприятието или за пазара).
Средноевропейското представяне е 13.4 %.
Делът на оборота от нови продукти за пазара е по-висок от дела на оборота от реализирани продукти, нови само за съответното предп-

10 – 49 наети
50 – 249 наети
250 и повече наети
1) Включва сектори B, C, D и E.
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2010
22.4
18.8
31.0
19.0
22.3
44.5
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Заключение
Изследването на иновациите на предприятията като цяло и от различни сектори на икономиката изисква използване на единна методика,
която да позволява сравнимост на резултатите и
открояване на силните и слаби страни в областта
на иновациите. Основният икономически показател за измерване и оценка на иновативността на
предприятията е относителния дял на оборота от
реализиран от нови или усъвършенствани продукти, нови за предприятието или нови за пазара
от общия оборот на предприятията.
Оценката на иновативността на предприятията в България за периода 2008–2010 г. показва
по-ниски нива спрямо средноевропейските. Основните изводи от резултатите от анализа са, че
по-висока иновационна активност имат предприятията от индустрията, с изключение на активността по отношение на реализация на нови за
пазара продукти и иновационно сътрудничество.
Делът на оборота от нови продукти за пазара е
по-висок от дела на оборота от реализирани продукти, нови само за съответното предприятие,
като в сферата на услугите, както и за малките и
големите предприятия резултатите са по-високи.
С нарастването на размера на предприятието нараства и неговата иновационна активност
и големите по размер предприятия са много поиновативни от малките по размер предприятия.
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INNOVATIVENESS OF BUSINESS ENTERPRISES IN BULGARIA FOR THE PERIOD
2008–2010
Radostina Popova
University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Abstract
The study of innovativeness of Bulgarian business organizations is on focus because Bulgaria is in the group of those
lagging behind in the EU, with a very low level of corporate innovations.
Using actual European methodology allows seamless compatibility and comparability of the results for the different
member states and the EU as a whole.
The study of the innovation performance of business enterprises in Bulgaria for the period 2008-2010 is by groups
of companies - small, medium and large, on the one hand and in industry or services, on the other. An evaluation of their
innovativeness is compared to the average levels for the EU businesses enterprises.
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ЦИРКУЛЯРНА ДЪРВООБРАБОТВАЩА МАШИНА ЗА ДВУСТРАННО
ОКРАЙЧВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ ЗА ДЪРВЕНИ ЕВРОПАЛЕТИ И АМБАЛАЖ
Славчо Соколовски, Нели Станева, Кирил Панчев
Лесотехнически университет, София
Резюме
В настоящата статия са представени устройството и принципа на действие на основните механизми на дървообработваща машина за двустранно окрайчване на детайли за дървени европалети и амбалаж. Тя се състои от
два режещи циркулярни механизми, механизъм за конвейерно подаване на обработваните детайли и механизъм
за хоризонтално преместване на режещите механизми. Определени са параметрите на техническата характеристика на машината: размерите на обработваните детайли, мощностите на рязане и подаване, скоростите на рязане
и подаване, фланцовото захващане на циркулярните триони и скоростта на преместване на подвижните режещ и
подаващ механизми. Машината ще улесни дейността на малките фирми, производители на дървени палети и амбалаж в условията на световната икономическа криза.
Ключови думи: двустранен циркуляр, напречно рязане, дървообработваща машина, дървен палет.
Key words: two-sided circular cross-cutting, woodworking machine, wood pallet.
JEL: L64, O3.

дължина на заготовка, от която ще бъдат произведени няколко готови изделия.
От друга страна, от икономическа гледна
точка, най-целесъобразната суровина при производството на дървен амбалаж е технологичната дървесина и облите занаятчийски материали, чиито дължини не надхвърлят 2000 mm, а
най-често дори се добиват с дължини 1200 mm
плюс 50 mm надмерка за задаване на точен
размер по дължина.

Увод
По данни на Националния Статистически
Институт от 2007 г. [5] над 90 % от дървообработващите предприятия се класифицират като
микро- и малки предприятия. След възникването на световната икономическа криза, последва и спад на търсене и предлагане на недвижими имоти. Това доведе до криза в строителния бранш, което засегна и много фирми от
дървообработващата промишленост, предлагащи дървени строителни материали.
Сравнително стабилно остана търсеното
на дървен амбалаж. Поради тази причина,
много малки предприятия преориентираха производството си от производство на дървени
строителни материали към производство на
дървени палета и амбалаж.
Поради по-малката дължина на детайлите
(най-често 1200 mm), при производството на
дървен амбалаж, операцията по задаване на
точен размер по дължина чрез напречно рязане
се повтаря с до 600 % повече спрямо производството на дървени строителни материали,
чийто стандартни дължини са 3000 mm,
4000 mm и 5000 mm.
В малките фирми тази операция най-често
се извършва на циркулярни машини за напречно рязане с ръчно подаване и с един режещ
инструмент. Най-удачно е задаването на точна
дължина да става в началото на технологичния
процес, преди или след първата операция по
надлъжно рязане. По този начин с едно движение на режещия механизъм се задава точна

1. Устройство и принцип на действие на
двустранно окрайчващ циркуляр
На фиг. 1 е показана схема на предложеният двустранно окрайчващ циркуляр.
Той се състой от три основни механизма:
механизъм за рязане, механизъм за подаване
на обработвания материал и механизъм за хоризонтално преместване на режещия механизъм.
Механизмът за рязане е изпълнен от два
еднакви електродвигатели 1, с прикрепени към
тях чрез фланцово захващане циркулярни триони.
Механизмът за подаване на обработвания
материал 3, 4, 5, 6, 7 е от конвейерен тип с
ръчно зареждане и снемане и подреждане на
детайлите.
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Фиг. 1. Схема на двустранно окрайчващ циркуляр

Механизмът за хоризонтално преместване
на режещия механизъм 2, 8, 9 10 е предназначен
за получаване на детайли с желани дължини.
Принципът на действие на двустранно окрайчващия циркуляр е следният:
Операторът на машината, с натискането на
бутоните от таблото за управление, чрез механизма за хоризонтално преместване на режещия
механизъм задава желаната дължина на готовите детайли, която е разстоянието между двата
циркулярни триона. След това включва двата
електродвигателя от механизма за рязане и
после включва моторредуктора на механизма за
подаване на обработвания материал. След това
операторът поставя ръчно обработваните детайли един по един върху направляващите шини
7, като допира едното от челата на детайлите до
позициониращата шина 12. Така разположеният
детайл бива захванат от двата успоредно движещи се палеца 6, които извършват подавателното движение. Готовият детайл бива взет от
друг работник и сложен върху пале с готови детайли.

2.1. Механизъм за рязане
Механизмът за рязане е изпълнен от стандартен трифазен електродвигател. Устройството
на механизма е показано на фиг.1.
1 23

4

5

dф

Dцт

u1
nед

6
Фиг. 2. Схема на режещия механизъм

Състои се от електродвигателя 4, на вала 3
на който е монтиран циркулярния трион 1, чрез
фланцовото захващане 2.
Обезопасяването на циркулярния трион се
осъществява чрез завъртащия се предпазител 5,
който закрива режещата част на триона. Не работещата част от циркулярния трион е оградена
от приемника на стружките 6. Понеже циркулярният трион е захванат фланцово за вала на ротора, то честотата на въртене на циркулярния
трион nцт е равна на честота на въртене на електродвигателя nед, т.е. nцт = nед.
Диаметърът на циркулярния трион се определя според максималната височина на рязане
по уравнението [1, 2]:

2. Кинематично и силово изчисляване на елементите на двустранен циркуляр за напречно
рязане с конвейерно подаване
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D цт  2[h  0,5.d ф  5] ,

Следователно, определената по формула
(3) скорост на рязане υ = 67,35 m.s-1 удовлетворява допустимите стойности на завода производител, както за мека дървесина, така и за твърда
дървесина. Вземайки по-голяма скорост на рязане ще се получава по-висока гладкост на обработваните повърхнини, което е препоръчително.
Рp, W се изчислява по формулата [1, 2]:

(1)

където: Dцт е диаметърът на циркулярния трион,
mm;
h – максимална височина на рязане,
mm. От прегледа на стандартите за
евро палети се вижда, че най-големите
дебелини са на трупчетата hmах =
145 mm, а на останалите дъски hmin =
22 mm. В случая h = 145 mm;
dф – диаметър на фланците, mm.
Според препоръката на фирма ЗММ „Пилана”, гр. Смолян диаметърът на фланците
трябва да бъде около една трета от диаметъра
на циркулярния трион. Приема се dф = 140 mm за
минимален диаметър на циркулярния трион
около 420–450 mm.
След заместване в уравнение (1) за диаметъра на циркулярния трион се получава:

Pp  K.b.h.u1 ,

където K е специфичната работа на рязане,
J.m-3. Определена е за двете височини:
при hmin = 0,022 m, K = 0,000045 J.m-3; при
hmах = 0,145 m, K = 0,000056 J.m-3
b – широчина на рязане, m; b = 0,004 m;
hср – височина на рязане, m; В случая hmin =
0,022 m и hmах = 0,145 m;
u1 – скорост на подаване, m.s-1. Скоростта
на подаване се подбира така, че да се осигурят
необходимото качеството на обработените повърхнини и работоспособността на зъбните
пазви и пълно използване на разполагаемата
мощност на рязане. Определя се по формулата
[1, 2]:

D цт  2145  0,5.140  5  440 mm.
Проверява се диаметърът на фланците от
изискването за стабилност и устойчивост срещу
неприплъзване на триона по зависимостта [1, 2]:

d ф  5. D цт .

u1  u min
z .z.

(2)

d ф  5. 450  106 mm.
От направената проверка се вижда, че условието е изпълнено, т.е. приетият диаметър е поголям от минимално допустимия.
Подходящ за случая е циркулярен трион
производство на фирма ЗММ „Пилана”, гр. Смолян, модел 5381-20WZ с профил BА, със следните параметри: Диаметър на циркулярния трион
Dцт = 450 mm; Широчина на рязане b = 4 mm; Дебелина на платното s = 2,8 mm; Диаметър на присъединителния отвор d = 30 mm; Брой зъби z =
72 бр.; Заден ъгъл α = 15°; Преден ъгъл γ = 10°.
По каталога при напречно рязане с циркулярни триони модел 5381-20WZ се допуска скорост на рязане на мека дървесина в границите
υ = 60 - 100 m.s-1, а при твърда дървесина υ = 50 85 m.s-1.
В такъв случай е необходимо да направим
проверка скоростта на рязане да не надминава
максималната такава. Скоростта на рязане се определя по известната формула [4]:

π.D цт .n eд
60.1000

,

P1 

(5)

Pp

max

1000 . eд

,

(6)

където η е коефициентът на полезно действие, η =0,83.
След заместване във формула (6) за мощността на електродвигателя се получава:

(3)

P1 

където υ е скоростта на рязане, m.s-1.
След заместване във формула (3) за скоростта на рязане се получава

υ

n ед ,
60

където uzmin е стойността на подаването на
един зъб, m. Определена е при пълно използване на разполагаемата мощност на рязане за
двете височини на рязане:
при hmin = 0,022 m, uzmin = 0,0000434 m и при
hmах = 0,145 m, uzmin = 0,0000266 m;
След направените изчисления за uzmin се получиха следните резултати за скоростта на подаване u1:
при hmin = 0,022 m, u1 = 0,15 m.s-1 и при hmах =
0,145 m, u1 = 0,092 m.s-1.
След заместване във формула (4) за мощността на рязане се получава:
при hmin = 0,022 m и u1 = 0,15 m.s-1 за Рpmin =
560 W, и при hmin = 0,145 m и u1 = 0,092 m.s-1 за
Рpmax = 3080 W
Мощността на електродвигателя Р1 в kW се
определя според по-голямата стойност за мощността на рязане Рpmax по формулата [3]:

След заместване в уравнение (2) за диаметъра на фланците се получава:

υ

(4)

3080
 3,71 kW.
1000 .0,83

Техническите данни на избрания от каталог
електродвигател са: Тип АТ112 М2; Мощност
Р1 = 4 kW; Честота на въртене nед = 2860 min-1;
К.п.д. η = 0,83.

3,14 .450 .2860
 67,35 m.s-1.
60 .1000
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Изчисляване на мощността на електродвигателя Р2., W [3]:

2.2. Механизъм за подаване на обработвания материал
Механизмът за подаване на обработвания
материал (фиг. 3) се състои от задвижващ моторчервячен редуктор 6, задвижващ вал 3 свързан с
редуктора посредством съединителя 5, две верижни предавки, състоящи се от веригите 9 и
двойките верижни колела 2 и 4. Едната верижна
предавка има възможност да се измества в зависимост от различните дължини на дъските. Това
преместване се осъществява с помоща на подвижното шпонково съединение между верижното
колело 2 и вала 3. Теглещите клонове на веригите 9 се движат по две носещи и направляващи
шини 1. Подаването на обработвания материал
7 се извършва с помощта на монтираните на веригите два палеца (тласкачи) 8. Скоростта на подаване на обработвания материал се регулира в
зависимост от дебелината му с помощта на честотен преобразувател (инвертор). Скоростта на
подаване предварително се настройва, чрез промяна на честотата на захранващото напрежение
на задвижващия електродвигател на механизма
за подаване на обработвания материал.

P2 

n

9

8

7

5
n2

6

Скоростта на подаване u1 е определена по
формула (5).
Общото съпротивление при подаване, Fп, N
е [1, 2]:

Pп

max

max

 Fп .u1max ,

max



0,15
 0,486 s 1  29,2 min 1
3,14.0,09814

n2

min



0,092
 0,303 s 1  18,2 min 1
3,14.0,09814

2

3

4

u2

(7)

10

9 8 7 6 5

Tr 44x14 (P7)

n3

Изчисляване на мощността на подаване [1,

Pп

n2

1

където Fод е съпротивление на подаване в
обработвания детайл, N; Fод = 341 N;
Fв – съпротивление при плъзгане на веригата във водещите я елементи, N. Fв=26 N;
Fп = 341 + 26 = 367 N.
2]:

(10)

2.3. Механизъм за хоризонтално преместване на подвижните части на режещия и подавателния механизми
Механизмът за хоризонтално преместване
на подвижните части на режещия и подавателния механизми е показан на фиг. 4. Преместването се определя предварително в зависимост от
дължината на обработваните детайли 1.

Фиг. 3. Схема на механизма за подаване на обработвания материал

Fп  Fод  Fв ,

u
 1 min ,
.d1

d

4

3
4
n1

max
2 min

d1 – делителен диаметър на верижните колела, m, d1 = 0,09814 m.
Технически данни за ролковата верига:
Тип – 80А по ANSI/DIN 8188; Стъпка –
25,4 mm; Дължина – 3000 mm; Верижни колела:
Брой на зъбите z1 = 12 бр.; Делителен диаметър
на верижните колела d1 = 98,14 mm.
На база извършените изчисления се избира
мотор-редуктор със следните параметри: Мощност на електродвигателя P2 = 750W;Честота на
въртене на електродвигателя - n1 = 1400 min-1;
Честота на въртене на изходящия вал на редуктора - n2 = 55,9 min-1 (на задвижващия вал на конвейера); i = 25,03 – предавателно число.

d1
u1

55
 204 W
0,27
,

max

1
2

d1

(9)

където: η е к.п.д на механизма за преместване; η = 0,27.
Изчисляване на честотата на въртене на
задвижващия вал на конвейера, n2, min-1 [3]:

l1

a

Pпmax ,
η

P2 

l2

(8)

 367.0,15  55 W .
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Fc  GPM  GΠM  GPAMA  ,

Фиг. 4. Схема на механизъма за хоризонтално преместване на подвижните части на режещия и подавателния
механизми

където: GРМ е теглото на режещия механизъм,
N; GРМ = 400 N;
GПМ – тегло на подавателния механизъм, N; GПМ= 500 N;
GРАМА – тегло на рамата, N; GРАМА= 300
N;
μ – коефициент на триене в кръглите
плъзгащи направляващи; μ = 0,15.

Механизмът се състои от задвижващ моторчервячен редуктор 4 и винто-гаечна предавка 7 и
8, като ходовият винт 7 се свързва директно посредством втулковия съединител 3 с изходящия
вал на червячното колело на мотор-редуктора 4.
Гайката 8 е захваната за носещата рама, върху
която са разположени подвижните части на режещия 2 и подавателния 9 механизми. Носещата
рама 6 се придвижва по кръглите направляващи
5. Плавното придвижване на рамата по направляващите 5 се осъществява благодарение на
вградени тефлонови втулки 9 в носачите на рамата 6.
От прегледа на стандартите за евро палети
[6] се вижда, че най-голямите дължини са на дъските 1,2 m, а най-малките дължини са на трупчетата 0,078 m. Поради това приемаме големината
на преместването на подвижните части на режещия и подавателния механизми да бъде l2 = 1,2
– 0,078 = 1,122 m. Ако приемем едно приемливо
време от t2 = 20 s за това преместване, то за необходимата скорост на постъпателното преместване на гайката u2 спрямо неподвижния в осово
направление въртящ се винт, ще се получи [3]:

l
u2  2 ,
t2

Fс = 0,15(400 + 500 + 300) = 180 N.
Изчисляване мощността на преместване Pc,
N [3]:

Pc  Fc .u 2 ,

Изчисляване на мощността на електродвигателя Р3., W [3]:

P3 

   e д . ред . лаг . вгп ,

(11)

(15)

(16)

η = 0,72 . 0,4 . 0,99 . 0,4 = 0,12.

P3 

10
 84 W .
0,12

От каталога се избира мотор-редуктор със
следните параметри: Мощност на електродвигателя Р3 = 250 W; Честота на въртене на червячния винт n3 = 1400 min-1; Честота на въртене на
винта n4 = 183,8 min-1;
i = 7,62 – предавателно число.

Според схемата на фиг. 4 механизмът се
състои от мотор-червячен редуктор и винто-гаечна предавка. Приемам стъпка на резбата на
ходовия винт и гайката да бъде P = 0,007 m, а
броят на ходовете на резбата iв = 2, следователно: За да се получи приемливо време около
20 s за пълно отваряне или затваряне на супорта
с режещия механизъм е необходимо скоростта
на постъпателното преместване на винта да
бъде [3]:

Заключение
Внедряването на такъв вид циркулярна машина в предприятията несъмнено ще повиши
тяхната производителност, чрез съкращаване на
времето за изпълнение на операцията по напречно рязане и задаване на точна дължина с до
30%. Също така коефициентът на машинно
време ще се увеличи. Това от своя страна ще доведе до повишаване на конкурентоспособността
на отделното предприятие и увеличаване на печалбите.

(12)

където n4 е честотата на въртене на винта,
която е равна на честотата на въртене на червячното колело, s-1;
n4 

Pc
,
η

където η е к.п.д на механизма за преместване; [3]:

1,122
 0,056 m.s 1 .
20

u2  iв .P.n 4 ,

(14)

Pc  180 .0,056  10 W .

където: u2 е скорост на постъпателно преместване на гайката, m.s-1;
l2 – разстояние на хоризонтално изместване на режещия механизъм, m;
t2 – време за пълно изместване на режещия механизъм, s.
u2 

(13)
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CIRCULAR WOODWORKING SAW FOR TWO-SIDED EDGING OF DETAILS FOR
WOODEN EUROPALLETS AND WRAPPER
Slavcho Sokolovski, Nelly Staneva, Kiril Panchev
University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Abstract
The structure and principle of operation of the basic mechanisms of woodworking machine for two-sided edging of
details for wooden pallets and packaging are presented in this paper. This woodworking machine consists of two circular
cutting mechanisms, a mechanism for conveying transfer of the sizing pieces, and a mechanism for horizontal translation
of the cutting mechanisms. The parameters of the technical characteristics of the machine: the dimensions of sizing pieces,
cutting and feeding power, cutting and feeding speed, flange clamping of circular saws and velocity of the moving cutting
mechanisms are specified. The machine will facilitate the activity of small companies, producers of wooden pallets and
packaging in the global economic crisis.
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Резюме
Неотчитането на пълните разходи за производство, водят до неефективност в икономиката, което рефлектира в недостатъчно производство на желани от обществото блага. Когато в икономическата система възникват
външни ефекти, имащи животозастрашаващ ефект, тогава те не могат да бъдат обект на непряко регулиране от
държавата. Държавата създава специализирани Агенции за опазване на околната среда. Те се занимават с дейностите, които биха увредили околната среда и здравето на населението. Разработват се специални държавни
стандарти за състоянието на водата (почвата, въздуха), които следва задължително да се спазват от стопанските
агенти.
Ключови думи: външен ефект, държавно регулиране, отпадъчни води, вредни екологични ефекти.
Key words: external effects, paper, government regulation, wastewater, adverse environmental effects.
JEL: O00.

замърсеност конкретизира отклоненията в състава, свойствата и качествата на водите от научнообосновани норми, правила и стандарти [4].
За дефиниране на понятието „замърсяване”
е използвана формулировката от [1]: „изливане
на вещества или на енергия, извършено от човека във водната среда, пряко или непряко, и чиито последици застрашават здравето на човека, увреждат живите ресурси и водните екосистеми, засягат местата за отдих или пречат на други видове законно използване на водите”.
Антропогенното замърсяване е в резултат
на изпускане във водоприемниците на отпадъчни
води, съдържащи органични, неорганични, бактериални, радиоактивни и др. замърсяващи вещества.
Свързано е с изменения на установените в
природата връзки при използването на водните
обекти като приемници на отпадъчни води. В резултат се формират три вида отпадъчни води.
Отпадъчни води от населени места включват смес от фекално-битови отпадъчни води,
производствени отпадъчни води, дъждовни води
и урбанистичен отток. Фекално-битовите отпадъчни води са резултат от човешкия метаболизъм и от битово-домакински дейности и представляват основният замърсител на водите с органична материя, детергенти, патогенни микроорганизми, нитрати, нитрити, амоняк, фосфати,
хлориди.
Отпадъчни води от селското стопанство
включват отпадъчни води от напояването на селскостопанските площи и от животновъдство. Замърсители на водите са химичните компоненти
на минералните торове и пестицидите и отровни
химични вещества (хлориди, нитрати, ендрин,
изодрин, линдан, метоксихлор, токсафен, паратион и др.).

Увод
В икономиката, всяко действие поражда и
вторични ефекти, които могат да бъдат под формата на дарена полза или на наложени разходи
за трети страни. Когато икономическият агент отчита само първичните ефекти, а пренебрегва
вторичните, разпределението на ресурсите и
благата в икономическата система като цяло е
неефективно, защото се нарушават правилата
на икономическия подход, изискващ отчитането
на всички ползи и разходи. Вторичните (външните) ефекти възникват с времеви лаг и могат напълно да се различават от първичните. За отстраняването на тези вредни екологични ефекти,
трети страни (извън производителите и потребителите) изразходват ресурси, които в противен
случай биха се ползвали от тях за създаване на
допълнителна продукция. Предприятието-замърсител, ако вземе предвид вторичните разходи и ги включи в сметката на общите си разходи, би следвало да произвежда по-малък обем
продукция, когато работи без пречиствателни съоръжения.
1. Замърсяване на води
С развитието на индустриалното производство водата става обект на потребление като
производителна сила, работно тяло и топлоносител. Водата участва в спомагателните процеси, в
самия технологичен процес, както и съставна
част от готовата продукция.
След използването на водите за питейнобитови и промишлени цели те се обогатяват (замърсяват) с различни по характер и дисперсност
примеси, което налага тяхното пречистване
преди връщането им в природните водоприемници или повторната им употреба. Степента на
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Отпадъчните води от третираните с химични продукти селскостопански площи не подлежат на пречистване. Отпадъчните води от животновъдствтоо подлежат на задължително биологично пречистване. Производствени отпадъчни води включват отпадъчни води в резултат
на производствената и стопанска антропогенна
дейност, които по своя произход, състав и свойства са различни от фекално-битовите отпадъчни
води.

Информацията за състоянието на отпадъчните води постъпва от собствения мониторинг и
от мониторинга на отпадъчните води.
Провежданият собствен мониторинг от операторите на инсталации и съоръжения, при условията в издаденото им комплексно разрешително, изследва качеството на водите, количеството на отпадъчните води и концентрацията на
емитираните
замърсители.
Процедурата
включва както вътрешен, така и външен контрол
на качеството на данните.
Ако извършителят на изливането заяви, че
не е в състояние да спазва изискваните емисионни стандарти или ако съответният компетентен орган на държавата-членка установи тази невъзможност, разрешителното за заустване се отказва [1].

2. Пречистване на отпадъчни води
Европейският подход [2], свързан с предотвратяване замърсяването на водите във водните
обекти с опасни и вредни вещества, е базиран
върху заустване на отпадъчните води в канализационни системи.
Канализационните мрежи и отвеждащите
канализационни колектори се проектират така,
че да приемат и транспортират следните видове
отпадъчни води: битови отпадъчни води; производствени отпадъчни води; дъждовни отпадъчни
води; инфилтрирани води.
За пречистване на отпадъчните води се прилагат методи и технологични схеми, които отговарят на нормативните изисквания, на съвременното познание и на най-добрите практики.
Технологията на пречистване на отпадъчните води включва и третиране на утайките и
утайковите води. Третиране на утайките от пречиствателните станции се прилага за получаване
на безопасен краен продукт, позволяващ транспортиране, оползотворяване или обезвреждане.
Базисният подход е свързан със създаването на контролно-информационната система за
отпадъчните води за обектите, формиращи отпадъчни води, включително пречиствателните
станции на населените места, които заустват в
повърхностни води и подлежат на разрешителен
режим, както и тези, за които се изисква издаване
на комплексно разрешително.
Държавите-членки са длъжни да следят
чрез процедури за мониторинг и контрол върху
изливаните води от пречиствателните станции.
Чрез мониторинга се контролират параметри, които са показателни за състоянието на
всеки приложим елемент за качество [6].
Чрез програмите за мониторинг се извършват наблюдения за екологичното, химичното състояние и екологичния потенциал на повърхностните води в рамките на всеки район за басейново
управление.
Създаването на мрежи за мониторинг позволява класифициране на повърхностните водни
тела в съответствие с нормативните дефиниции
за класифициране на екологичното състояние.
За всеки пункт се извършва контролен мониторинг за параметри, показателни за всички
биологични, хидроморфологични, физико-химични елементи за качество.

3. Регулиране на рисковия потенциал и опасността от големи аварии
Институционалният подход, свързан с държавната регулация на рисковия потенциал и
опасността от големи аварии, включва следния
подход. Министерството на околната среда и водите и Басейновите дирекции осъществяват дейността по националната система за мониторинг
на водите на басейново ниво, контролират замърсяването на водоприемниците и на подземните води, настъпило в резултат на аварийни изпускания, контролира правилната експлоатация
на инсталациите за пречистване на отпадни
води. При управление на риска, Министерството
на околната среда и водите урежда отговорността за предотвратяване и отстраняване на
екологични щети при спазване на принципа "замърсителят плаща" и на принципа на устойчиво
развитие [3]; гарантира пълната координация на
условията и процедурите по издаване на комплексните разрешителни; поддържа регистър за
резултатите от собствения мониторинг на емисиите от страна на оператора; провежда консултации по проблемите на трансграничното замърсяване; предоставя ръководства за развитието и
прилагането на най-добрите налични техники, и
поддържа информационна система за тях; организира система за обществен достъп до съдържанието на молбите за издаване на разрешителни.
Дейността по планирането на мониторинга
на отпадъчните води се осъществява от Басейновите дирекции, докато провеждането на мониторинга на отпадъчните води на национално
ниво се осъществява от ИАОС, а на регионално
ниво се осъществява от съответните регионални
инспекции по околната среда и водите (РИОСВ)
в границите на териториалния им обхват. Данните за информационната система се събират от
ИАОС за мрежите за мониторинг на повърхностните и подземните води на национално ниво и за
обектите, включени в контролно-информационна
система за отпадъчните води. От Басейновите
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дирекции за мониторинга на водите на басейново ниво, и за извършения от тях контрол. От
РИОСВ за обектите, включени в контролно-информационна система за отпадъчните води, и
фактори на околната среда, оказващи влияние
върху състоянието на водите.
НИМХ обработва и контролира информацията от количествения мониторинг и осигурява необходимата информация и оценки за количеството на водите в повърхностните и подземните
водни тела. След контрола и оценките данните
се предават за актуализиране в информационната системата на национално ниво.
Министерството на регионалното развитие
осъществява държавната политика, свързана с
дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителни и
канализационни системи и съоръжения на населените места.
Общините имат за основна задача да контролират изграждането, поддържането и правилната експлоатация на канализационните мрежи и
инсталациите за пречистване на битови отпадъчни води.
Индустрията е задължена да провежда собствен мониторинг за големите индустриални
обекти.
При предприятия с висок рисков потенциал,
операторът следва да докаже, че е предприел
всички необходими мерки за предотвратяване на
големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда [7].
Операторът е длъжен да разработи Доклад
за безопасност, където се посочват разработената политика за предотвратяване на големи
аварии и система за управление на мерките за
безопасност.
Необходимите мерки включват техническите, организационните и управленските мерки,
нужни за безопасната експлоатация на предприятието.
Вероятността от възникване на неконтролируеми събития в хода на операциите на всяко
предприятие, което има издадено разрешително,
е в резултат от неспазване или неточно изпълнение на следните действия:

3.3. Определяне на системата за безопасност
Проучване на документацията на предприятието (технология, оборудване, планове), с цел
да се установи доколко тя съответства на реално
съществуващите условия.
3.4. Оценка на риска
Необходимо е оценката на риска да бъде
непрекъснат процес. Целта е да се осигури широка база за оценка, като се обхванат опасните
вещества, оборудването, управлението на технологичния процес, възможните човешки грешки
и прилаганите мерки за безопасност, което е гаранция за по-пълен и задълбочен анализ.
3.5. Избор на мерки на безопасност
Безопасната експлоатация на предприятието е изградена върху система от административни структури, отговорности и дейности.
Това изисква активен оперативният контрол
и управление на технологичните процеси.
Процедурите и инструкциите за безопасна
експлоатация, работните процеси, оборудването
и временните спирания на производството
включват информация за задълженията на персонала при ежедневната експлоатация и поддръжка на съоръженията, процесите и апаратите, както и задълженията при анормални и преходни режими на работа или нарушения на технологичния режим.
Аварийно планиране е елемент на прилагането на процедури за определяне на предвидими
аварийни ситуации чрез системен анализ и изготвяне, проверка и преразглеждане на аварийни
планове за тези ситуации, както и осигуряване на
подходящото обучение на персонала на предприятието и подизпълнителите, работещи в предприятието (при наличие на такива).
Прилагането на процедури за текуща
оценка на съответствието между целите и постигнатите резултати, както и механизми за проучване и коригиране на системата за управление
на мерките на безопасност в случай на несъответствие е елемент на вътрешния мониторинг с
цел предвидимост на рисковете.
Процедурите трябва да включват описание
на вътрешната система за докладване на възникнали аварии или нарушения на технологичния
режим, особено на тези, свързани с нарушения
на технологичната дисциплина, установяване на
причините за тяхното възникване и коригиране
на системата за управление на мерките за безопасност в съответствие с направените изводи.

3.1. Идентифициране на опасностите
Процесите и дейностите, при които е възможно възникване на голяма авария са свързани
с техногенни фактори (авария в оборудването на
предприятието), субективни фактори (нарушаване на технологичния режим, технологическата
дисциплина и инструкциите за експлоатация на
производственото оборудване), външни обективни фактори.

4. Изводи
Европейската общност разглежда опазване
на водната среда от замърсяването, като изливането на някои опасни вещества във водната
среда може да създаде неравноправни условия
за конкуренция и, поради това, да има пряко влияние върху функционирането на общия пазар.

3.2. Анализ на сценариите и последиците
Описание на възможните сценарии на големи аварии и на потенциалното им въздействие
върху засегнатата общественост и околната
среда.
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Намаляването на отрицателни ефекти до
минимум е възможно само ако цялата водностопанска система се разглежда като единен комплекс, който се създава на базата на дългосрочни
прогнози за изискванията на отделните отрасли
от националното стопанство към количеството и
качеството на необходимата им вода, и реалните
природни условия и техните възможни изменения.
Този комплекс е съвкупност от мероприятия
и съоръжения за рационално използване и опазване на водните ресурси, осигуряващи запазване
на екологичното равновесие във водните обекти
и оптимално задоволяване потребностите на водопотребителите и водоползвателите.
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RISKS OF NEGATIVE EXTERNAL EFFECTS IN WASTE WATER DISCHARGE
Yuri Ivanov
University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski“ – Sofia, Bulgaria
Abstract
Failure to take account of the full costs of production, leading to inefficiency in the economy, which results in inadequate production of socially desirable goods. When the economic system arise externalities having life-threatening effect,
then they may not be an indirect regulation by the state. Government created specialized agencies for environmental
protection. They engage in activities that harm the environment and human health. Developed special state standards for
water conditions (soil, air) which should necessarily be followed by economic agents.
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ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПРОДУКТИ
В СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ В РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА ЗА ВИСШИТЕ
УЧИЛИЩА – РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТИРАНЕ НА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Диана Киркова, Марина Младенова, Константин Колев
Лесотехнически университет, София
Резюме
Представени и анализирани са резултатите от проведено анкетно проучване сред четирите основни групи
потребители на образователния продукт на Лесотехническия университет – настоящите студенти, съответно ОКС
„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“; бившите възпитаници на ЛТУ и работодателите.
В настоящото проучване типовите анкетни карти са разработени в съответствие с индикаторите в група 5 и
6 на Рейтинговата система на висшите училища в България, 2012 г. (второ издание). Индикаторите включени в
група 5. Престиж са: среден успех от дипломата за завършено средно образование; престиж сред студентите,
първи избор и чуждестранни студенти. Те показват до каква степен висшето училище се ползва с добра репутация
сред студентите и какво е търсенето на образователния продукт предлаган от него. Индикаторите включени в
група 6. Реализация и връзка с пазара на труда са: осигурителен доход на завършилите; безработица сред завършилите; приложение на придобитото висше образование; добих увереност, че ще успея в живота; създадох важни
приятелства и контакти; принос към осигурителната система; регионална значимост. Те характеризират способността на випускниците на съответното висше учебно заведение успешно да се интегрират на трудовия пазар. До
голяма степен индикаторите от двете групи представят реална оценка от страна на потребителите за качеството
на образователния продукт на университета и приемането му като образователна и научноизследователска институция в обществото.
Анкетните карти за студентите са разделени на четири групи: ОКС „Бакалавър“, I курс; ОКС „Бакалавър“,
последен курс; ОКС „Магистър“ I курс, ОКС „Магистър“ последен курс. С това детайлизиране на проучването се
целят три неща: първо, да се оценят очакванията на първокурсниците, които все още не са натрупали достатъчно
личен опит и впечатления за предимствата и недостатъците на университета; второ, да се разкрият слабостите
на университета, с които студентите последен курс са се срещали по време на своето обучение; трето, въз основа
на предходните две да се предприемат действия за усъвършенстване на политиката на университета, свързана
със системите за управление.
Въз основа на диференцираните четири основни групи потребители на продукта на Лесотехнически университет са направени четири SWOT анализа. Първият се отнася за ОКС „Бакалавър”, вторият за ОКС „Магистър”,
третият за бившите възпитаници на ЛТУ и четвъртия за работодателите на трудовия пазар. За бившите възпитаници на ЛТУ се изготвят още 6 SWOT анализа – за всеки факултет по отделно, в които се изследва динамиката на
показателите във времето за периода 1965-2013 г.. Всички SWOT анализа се разработват въз основа на резултатите от 6 анкетни карти, предназначени за описаните по-горе заинтересовани страни. Те са попълвали анкетните
карти по собствено желание, онлайн на сайта на Лесотехнически университет – София.
Ключови думи: Рейтингова система за висшите училища, качеството на университетските дейности, образователен продукт, анкетно проучване, SWOT анализ.
Key words: University Ranking system, quality of university activities, educational product, survey, SWOT analysis.
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първи избор и чуждестранни студенти. Те показват до каква степен висшето училище се ползва
с добра репутация сред студентите и какво е търсенето на образователния продукт предлаган от
него. Индикаторите включени в група 6. Реализация и връзка с пазара на труда са: осигурителен
доход на завършилите; безработица сред завършилите; приложение на придобитото висше образование; добих увереност, че ще успея в живота; създадох важни приятелства и контакти;
принос към осигурителната система; регионална
значимост. Те характеризират способността на
випускниците на съответното висше учебно заведение успешно да се интегрират на трудовия пазар. До голяма степен индикаторите от двете
групи представят реална оценка от страна на
потребителите за качеството на образователния

Увод
Представени и анализирани са резултатите
от проведено анкетно проучване сред четирите
основни групи потребители на образователния
продукт на Лесотехническия университет – настоящите студенти, съответно ОКС „Бакалавър“ и
ОКС „Магистър“; бившите възпитаници на ЛТУ и
работодателите.
В настоящото проучване типовите анкетни
карти са разработени в съответствие с индикаторите в група 5 и 6 на Рейтинговата система на
висшите училища в България, 2012 г. (второ издание). Индикаторите включени в група 5. Престиж са: среден успех от дипломата за завършено
средно образование; престиж сред студентите,
65

ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПРОДУКТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С …

продукт на университета и приемането му като
образователна и научноизследователска институция в обществото.

работодателите на трудовия пазар. За бившите
възпитаници на ЛТУ са изготвени още 6 SWOT
анализа – за всеки факултет по отделно, в които
се изследва динамиката на показателите във
времето за периода 1965-2013 г. Всички SWOT
анализа се разработват въз основа на резултатите от 6 анкетни карти, предназначени за описаните по-горе заинтересовани страни. Те попълват анкетните карти по собствено желание, онлайн чрез системата „Alumni Network“ на ЛТУ.
http://elaiti.bg/questionnaire/
http://elaiti.bg/anketi2014/bachelor1/
http://elaiti.bg/anketi2014/bachelor4/
http://elaiti.bg/anketi2014/master1/
http://elaiti.bg/anketi2014/master4/
http://elaiti.bg/anketi2014/employers/

Материали и методи
Анкетните карти за студентите са разделени
на четири групи: ОКС „Бакалавър“, I курс; ОКС
„Бакалавър“, последен курс; ОКС „Магистър“ I
курс, ОКС „Магистър“ последен курс. С това детайлизиране на проучването се целят три неща:
първо, да се оценят очакванията на първокурсниците, които все още не са натрупали достатъчно личен опит и впечатления за предимствата
и недостатъците на университета; второ, да се
разкрият слабостите на университета, с които
студентите последен курс са се срещали по
време на своето обучение; трето, въз основа на
предходните две да се предприемат действия за
усъвършенстване на политиката на университета, свързана със системите за управление.
Въз основа на диференцираните четири основни групи потребители на продукта на Лесотехнически университет са изготвени четири
SWOT анализа. Първият се отнася за бившите
възпитаници на ЛТУ, вторият за ОКС „Бакалавър”, третият за ОКС „Магистър”, и четвъртия за

Резултати и обсъждане
1. SWOT анализ за бившите възпитаници
на ЛТУ
SWOT анализът се основа на попълнените
онлайн анкетни карти. Обхватът на анкетираните
е бившите възпитаници на ЛТУ, регистрираните
в системата „Alumni Network“ на ЛТУ, разпределени както следва:

Факултет

Бр.

Година
на завършване

Горско стопанство

214

1965-2012

Горска промишленост

59

1975-2011

Екология и ландшафтна архитектура

127

1979-2012

Стопанско управление

33

1999-2011

Ветеринарна медицина

20

1990-2011

Агрономически факултет

42

2000-2012

Общо:

495

Следва представяне на анализите на силните и слабите страни отчетени при анкетирането на бившите възпитаници без и с отчитане на
факултета, който са завършили. Възможностите
и заплахите за всички факултети са сходни и за
това са дадени обобщено на края на анализа на
резултатите от анкетирането на бившите възпитаници.

изискванията на Националната квалификационна рамка за нива 6 А и 7 в критерия Знания.
2. Висока стойност на средната оценка за
степента на приложимост в работата на получените в ЛТУ знания в профилиращите дисциплини
по специалността – 3,90 и влиянието на обучението в ЛТУ върху професионалните умения – 3.84.
Тези оценки покриват напълно изискванията на
Националната квалификационна рамка за нива 6
А и 7 в критерия Умения.
3. Положителните оценки за влиянието на
обучението в ЛТУ върху уменията за общуване,
за вземане на решения, за формиране и изразяване на лично мнение, за създаване на екип, за
аналитично мислене, за инициативност и за разрешаване на проблеми.

1.1. SWOT анализ бивши възпитаници – без
отчитане на факултета
Силни страни:
1. Висока стойност на средната оценката за
получените при обучението теоретични знания
за всички периоди и специалности. При скала от
1 до 5 тя е 3,74. Тази оценка покрива напълно
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4. Висока стойност на средната оценка за
получените при обучението в ЛТУ умения за самостоятелна работа. При скала от 1 до 5 тя е
3,92.
5. Оценките в т. 3 и 4 покриват напълно изискванията на Националната квалификационна
рамка за нива 6 А и 7 в критерия Компетентности – Самостоятелност и отговорност и Комуникативни и социални.
6. Положителната оценки за влиянието на
обучението в ЛТУ върху уменията за използване
на лични познанства, контакти. При скала от 1 до
5 тя е 3,60.
7. Добрата реализация на пазара на труда.
По специалността си работят средно 63,52 %. С
изключение на завършилите ФСУ над 58 % са започнали работа до 6 месеца след завършване.
Към момента на провеждане на анкетата работещи са средно за всички специалности 86,10 %.
8. Според индикатор „Регионална значимост” на Рейтинговата система на висшите училища в Република България след 1996 г. ЛТУ има
връзка с икономиката на гр. София тъй като
средно за всички специалности 59,01 % от завършилите работят в него.
Слаби страни:
1. Незадоволителна оценка на влияние на
обучението в ЛТУ върху уменията за създаване
на бизнес идеи и уменията за водене на преговори.
2. Незадоволителни оценки на получените в
ЛТУ знания в областите на Информационни технологии, Икономически дисциплини и Чуждоезиково обучение.
3. Оценката за практическите знания, получени при обучението им в ЛТУ е незадоволителна. При скала от 1 до 5 тя е 3,02.
4. Завършилите възпитаници не са уверени,
че в резултат на обучението си в ЛТУ ще успеят
в живота. Поставените оценки са незадоволителни. При скала от 1 до 5 средната оценка е
2,50.
5. Незадоволителна оценка на твърдението
„Създадох важни контакти и приятелства, които
ми помогнаха в професионалната реализация“.
При скала от 1 до 5 средната оценка е 3,19. Тази
оценка показва слабото влияние на университета за създаване на професионална общност, в
която се обменят идеи и в която се подпомагат
взаимно.

2. Високата оценка за получените при обучението в ЛТУ знания в профилиращите дисциплини по специалността (средната оценка на индикатора е 3,94) и влиянието на обучението в
ЛТУ върху професионалните умения (средната
оценка на индикатора е 3,79). Тези оценки покриват напълно изискванията на Националната квалификационна рамка за нива 6 А и 7 в критерия
Умения.
3. Възстановяване на положителните
оценки за влиянието на обучението в ЛТУ върху
уменията за общуване, уменията за вземане на
решения, уменията за инициативност и уменията
за разрешаване на проблеми след спада през периода 1986–2005 г.
4. Високата оценка за получените при обучението в ЛТУ умения за самостоятелна работа.
Сумарната оценка като силно и много силно за
всички периоди е над 53 % (варира в диапазона
100 – 53,33 %).
5. Оценките в т. 3 и 4 покриват напълно изискванията на Националната квалификационна
рамка за нива 6 А и 7 в критерия Компетентности – Самостоятелност и отговорност и Комуникативни и социални.
6. Високата оценка за влиянието на обучението в ЛТУ върху уменията за използване на
лични познанства, контакти и на твърдението
„Създадох важни контакти и приятелства, които
ми помогнаха в професионалната реализация“.
Тези оценки показва и силното влияние на университета за създаване на професионална общност, в която се обменят идеи и в която се подпомагат взаимно.
7. Добрата реализация на пазара на труда.
По специалността си работят от 100 % (през
1965–1985) до 78,69 % (от завършилите след
2010 г.). Като през всички периоди над 50 % са
започнали работа до 6 месеца след завършване.
8. Нисък процент на безработица – само
9,84 % от завършилите след 2010 г.
9. Според индикатор „Регионална значимост” на Рейтинговата система на висшите училища в Република България ЛТУ има връзка с
икономиката на цялата страна. Най-голям % от
завършилите работят в рождения си град или в
областта му, а между 20 и 33 % в гр. София.
Слаби страни:
1. Незадоволителна оценка на влияние на
обучението в ЛТУ върху уменията за създаване
на бизнес идеи, уменията за водене на преговори
и уменията за аналитично мислене.
2. Много ниска оценка на получените в ЛТУ
знания в областите на Информационни технологии, Икономически дисциплини и Чуждоезиково
обучение. При скала от 1 до 5 техните средни
оценки са както следва – 2,79, 3,02, 2,26.
3. Оценката за практическите знания, получени при обучението им в ЛТУ е по-скоро незадоволителна. При скала от 1 до 5 тяхната средна
оценка е 3,22, като тази стойност се дължи на високата оценка за периода 1965–1985 г.

1.2. SWOT анализ бивши възпитаници –
ФГС
Силни страни:
1. Високата оценка за получените при обучението теоретични знания за всички периоди.
Над 60 % са отговорите че тя е в голяма степен
или напълно достатъчни. Тази оценка покрива
напълно изискванията на Националната квалификационна рамка за нива 6 А и 7 в критерия Знания.
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4. Завършилите възпитаници не са уверени,
че в резултат на обучението си в ЛТУ ще успеят
в живота. Поставените оценки са незадоволителни. При скала от 1 до 5 средната оценка е
2,51.

2. Незадоволителна оценка на получените в
ЛТУ знания в областите на Икономически дисциплини и Чуждоезиково обучение. При скала от
1 до 5 техните средни оценки са както следва –
2,91, 2,71.
3. Оценката за практическите знания, получени при обучението им в ЛТУ е незадоволителна. При скала от 1 до 5 тяхната средна оценка
е 2,98.
4. Драстичен спад в оценката за получените
при обучението в ЛТУ теоретични знания след
2010 г. От високата оценка над 72 % до 2010 г.,
тя спада на 30 %.
5. Завършилите възпитаници не са уверени,
че в резултат на обучението си в ЛТУ ще успеят
в живота. Поставените оценки са незадоволителни. При скала от 1 до 5 средната оценка е
2,59.
6. Незадоволителна оценка на твърдението
„Създадох важни контакти и приятелства, които
ми помогнаха в професионалната реализация“.
Тази оценка показва слабото влияние на университета за създаване на професионална общност,
в която се обменят идеи и в която се подпомагат
взаимно.
7. Проблем с реализацията по специалността на пазара на труда. Макар, че през всички
периоди над 50 % са започнали работа до 6 месеца след завършване, то през 2013 г. над 67 %
не работят по специалността си. От завършилите
след 2010 г. процента на безработни е много висок – 30 %.

1.3. SWOT анализ бивши възпитаници –
ФГП
Силни страни:
1. Високата оценка за получените при обучението в ЛТУ знания в профилиращите дисциплини по специалността (средната оценка на индикатора е 4,03) и влиянието на обучението в
ЛТУ върху професионалните умения (средната
оценка на индикатора е 4,22). Тези оценки покриват напълно изискванията на Националната квалификационна рамка за нива 6 А и 7 в критерия
Умения.
2. Високата оценка за влиянието на обучението в ЛТУ върху уменията за общуване, уменията за формиране и изразяване на лично мнение,
за аналитично мислене, за разрешаване на проблеми, за създаване на екип и за вземане на решения. Тези оценки покриват напълно изискванията на Националната квалификационна рамка за
нива 6 А и 7 в критерия Компетентности – Самостоятелност и отговорност и Комуникативни и социални.
3. Високата оценка за получените при обучението в ЛТУ умения за самостоятелна работа.
Сумарната оценка като силно и много силно за
след 1976 г. е над 66,67 %. Тази оценка е важна,
защото в този факултет се обучават специалисти
инженерен дизайн при които тези умения са водещи за професионалната им реализация.
4. Устойчива тенденция за повишаване на
оценката за влиянието на обучението в ЛТУ
върху уменията за инициативност. Тези умения
са много важни за реализацията на трудовия пазар в условията на глобализирането му и бързата му динамика.
5. Високата оценка на получените в ЛТУ знания в областите на Информационни технологии
след 2010 г. Тази оценка е важна поради силната
зависимост на професионалната реализация на
специалистите обучавани в този факултет от познаването на съвременните ИТ и тяхното приложение.
6. Според индикатор „Регионална значимост” на Рейтинговата система на висшите училища в Република България до 2010 г. ЛТУ има
връзка с икономиката на гр. София, тъй като над
50 % от завършилите работят в него, а след
2010 г. – с икономиката на цялата страна, защото
завършилите работят в рождения си град или в
областта му.
Слаби страни:
1. Незадоволителна оценка на влияние на
обучението в ЛТУ върху уменията за създаване
на бизнес идеи, уменията за водене на преговори.

1.4. SWOT анализ бивши възпитаници –
ФЕЛА
Силни страни:
1. Високата оценка за получените при обучението теоретични знания с изключение на периода 1976-1985 г., над 50 % са отговорите че тя
е в голяма степен или напълно достатъчни. Тази
оценка покрива напълно изискванията на Националната квалификационна рамка за нива 6 А и 7
в критерия Знания.
2. Много висока оценка за получените при
обучението в ЛТУ знания в профилиращите дисциплини по специалността (средната оценка на
индикатора е 4,17) и влиянието на обучението в
ЛТУ върху професионалните умения (средната
оценка на индикатора е 4,02). Тези оценки покриват напълно изискванията на Националната квалификационна рамка за нива 6 А и 7 в критерия
Умения.
3. Положителните оценки за влиянието на
обучението в ЛТУ върху уменията за общуване,
уменията за формиране и изразяване на лично
мнение уменията за вземане на решения, уменията за инициативност и уменията за разрешаване на проблеми.
4. Високата оценка за получените при обучението в ЛТУ умения за самостоятелна работа
(сумарната оценка като силно и много силно за
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всички периоди е над 60 %) и аналитично мислене.
5. Оценките в т. 3 и 4 покриват напълно изискванията на Националната квалификационна
рамка за нива 6 А и 7 в критерия Компетентности
– Самостоятелност и отговорност и Комуникативни и социални.
6. Високата оценка за влиянието на обучението в ЛТУ върху уменията за използване на
лични познанства и контакти (средно 62 %).
7. Високата оценка за влиянието на обучението в ЛТУ върху уменията за създаване на
екип след 2010 г.
8. Добрата реализация на пазара на труда.
По специалността си работят от 100 % (през
1965-1985) до 76,92 % (от завършилите след
2010 г.). Като средно за всички периоди 74,73 %
са започнали работа до 6 месеца след завършване.
9. Според индикатор „Регионална значимост” на Рейтинговата система на висшите училища в Република България след 1996 г. ЛТУ има
връзка с икономиката на гр. София тъй като над
46 % от завършилите работят в него. Оказва влияние и върху икономиката на цялата страна, защото голяма част от останалите завършили работят в рождения си град или в областта му.
Слаби страни:
1. Незадоволителна оценка на влияние на
обучението в ЛТУ върху уменията за създаване
на бизнес идеи и уменията за водене на преговори.
2. Много ниска оценка на получените в ЛТУ
знания в областите на Информационни технологии, Икономически дисциплини и Чуждоезиково
обучение. При скала от 1 до 5 техните средни
оценки са както следва – 2,69, 2,81, 2,74.
3. Оценката за практическите знания, получени при обучението им в ЛТУ е по-скоро незадоволителна. При скала от 1 до 5 тяхната средна
оценка е 2,93.
4. Завършилите възпитаници не са уверени,
че в резултат на обучението си в ЛТУ ще успеят
в живота. Поставените оценки са незадоволителни. При скала от 1 до 5 средната оценка е
2,57.
5. Незадоволителна оценка на твърдението
„Създадох важни контакти и приятелства, които
ми помогнаха в професионалната реализация“.
Тази оценка показва слабото влияние на университета за създаване на професионална общност,
в която се обменят идеи и в която се подпомагат
взаимно.

2. Много висока оценка на получените в ЛТУ
знания в областите на Информационни технологии, При скала от 1 до 5 тя е 4,18.
3. Високи оценки за влиянието на обучението в ЛТУ върху уменията за общуване, за вземане на решения, за формиране и изразяване на
лично мнение, за създаване на екип, за самостоятелна работа, за създаване на бизнес идеи, за
водене на преговори, за аналитично мислене, за
инициативност, за разрешаване на проблеми, за
използване на лични познанства и контакти и
приложимост в работата на получените в ЛТУ
знания в Чуждоезиковото обучение. Тези оценки
покриват напълно изискванията на Националната квалификационна рамка за нива 6 А и 7 за
професионалното направление Администрация
и управление
4. Положителната оценка за влиянието на
обучението в ЛТУ върху уменията за използване
на лични познанства и контакти. При скала от 1
до 5 средната оценка е 3,62.
5. Според индикатор „Регионална значимост” на Рейтинговата система на висшите училища в Република България след 1996 г. ЛТУ има
връзка с икономиката на гр. София тъй като
почти всички завършили работят в него.
Слаби страни:
1. Незадоволителна оценка за приложимостта на получените при обучението в ЛТУ знания в профилиращите дисциплини по специалността (средната оценка на индикатора е 3,09).
2. Спад в оценката за получените при обучението теоретични знания и приложимост в работата на получените в ЛТУ знания в Икономически дисциплини след 2010 г. до едва 33 % отговорили достатъчни в голяма степен.
3. Оценката за практическите знания, получени при обучението им в ЛТУ не може да се определи като слаба или силна. При скала от 1 до
5 тяхната средна оценка е 3,24.
4. Завършилите възпитаници не са уверени,
че в резултат на обучението си в ЛТУ ще успеят
в живота. Поставените оценки са незадоволителни. При скала от 1 до 5 средната оценка е
2,61.
5. Незадоволителна оценка на твърдението
„Създадох важни контакти и приятелства, които
ми помогнаха в професионалната реализация“.
Тази оценка показва слабото влияние на университета за създаване на професионална общност,
в която се обменят идеи и в която се подпомагат
взаимно.
6. Проблем с реализацията по специалността на пазара на труда след 2010 г.

1.5. SWOT анализ бивши възпитаници –
ФСУ

1.6. SWOT анализ бивши възпитаници –
ФВМ
Силни страни:
1. Високата оценка за получените при обучението в ЛТУ теоретични знания. За периода
2006–2010 сумарната оценка като достатъчни в
голяма степен и напълно достатъчни е 53,85 %,

Силни страни:
1. Много висока оценка за влиянието на обучението в ЛТУ върху професионалните умения
(след 2006 г сумарната оценка като силно и
много силно е 100 %).
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след 2010 – като достатъчни в голяма степен са
100 %.
2. Повишаване качеството на получаваните
практически знания след 2010 г. В периода 2006–
2010 като донякъде достатъчни те са оценени
едва от 23 %, то след 2010 така са ги оценили
42,86 %, а като достатъчни в голяма степен –
57,14 %.
3. Значително повишаване на оценките
след 2010 г. за влиянието на обучението в ЛТУ
върху уменията за общуване, за вземане на решения, за формиране и изразяване на лично
мнение, за създаване на екип, за водене на преговори, за аналитично мислене, за инициативност, за разрешаване на проблеми, за приложимост в работата на получените в ЛТУ знания в
профилиращите дисциплини по специалността.
4. Високата оценка за получените при обучението в ЛТУ умения за самостоятелна работа
след 2010 г. Сумарната оценка като силно и
много силно е 100 %. Тази оценка е важна, защото в този факултет се обучават ветеринарни
медици, при които тези умения са водещи за професионалната им реализация.
5. Според индикатор „Регионална значимост” на Рейтинговата система на висшите училища в Република България до 2010 г. ЛТУ има
връзка с икономиката на гр. София, тъй като над
53 % от завършилите работят в него.
Слаби страни:
1. Много ниска оценка на получените в ЛТУ
знания в областите на Информационни технологии, Икономически дисциплини и Чуждоезиково
обучение. При скала от 1 до 5 техните средни
оценки са както следва – 2,4; 2,4; 1,9.
2. Незадоволителна оценка на влияние на
обучението в ЛТУ върху уменията за създаване
на бизнес идеи.
3. Завършилите възпитаници не са уверени,
че в резултат на обучението си в ЛТУ ще успеят
в живота. Поставените оценки са незадоволителни. При скала от 1 до 5 средната оценка е 1,8.
4. Незадоволителна оценка на твърдението
„Създадох важни контакти и приятелства, които
ми помогнаха в професионалната реализация“ и
уменията за използване на лични познанства,
контакти. Тази оценка показва слабото влияние
на университета за създаване на професионална общност, в която се обменят идеи и в която
се подпомагат взаимно.
5. Проблем с реализацията по специалността на пазара на труда. Средно за периода
близо 37 % от завършилите не работят по специалността. Сред завършилите след 2010 г. процента безработни е висок.

2. Устойчива тенденция за повишаване качеството на получаваните знания в профилиращите дисциплини по специалността.
3. Положителна оценка за влиянието на обучението в ЛТУ върху уменията за общуване, за
вземане на решения, за формиране и изразяване
на лично мнение, за създаване на екип, за аналитично мислене, за инициативност, за разрешаване на проблеми.
4. Високата оценка за получените при обучението в ЛТУ умения за самостоятелна работа.
При скала от 1 до 5 средната оценка е 4,17. Тази
оценка е важна, защото в този факултет се обучават агрономи, при които тези умения са водещи за професионалната им реализация.
5. Високата оценка за влиянието на обучението в ЛТУ върху уменията за използване на
лични познанства и контакти (средно над 51 %).
6. Според индикатор „Регионална значимост” на Рейтинговата система на висшите училища в Република България до 2010 г. ЛТУ има
връзка с икономиката на гр. София, тъй като
средно 88,33 % от завършилите работят в него.
Слаби страни:
1. Много ниска оценка на получените в ЛТУ
практически знания. При скала от 1 до 5 тяхната
средна оценка е 2,43.
2. Незадоволителна оценка на влияние на
обучението в ЛТУ върху уменията за създаване
на бизнес идеи и водене на преговори.
3. Много ниска оценка на приложимостта на
получените в ЛТУ знания в областите на Информационните технологии, Икономически дисциплини и Чуждоезиково обучение. При скала от 1
до 5 техните средни оценки са както следва: 3,14;
2,57 и 2,67.
4. Завършилите възпитаници не са уверени,
че в резултат на обучението си в ЛТУ ще успеят
в живота. Поставените оценки са незадоволителни. При скала от 1 до 5 средната оценка е
2,62.
5. Незадоволителна оценка на твърдението
„Създадох важни контакти и приятелства, които
ми помогнаха в професионалната реализация“.
При скала от 1 до 5 средната оценка е 2,88.
Възможности:
1. Засилване на обучението в областта на
чуждоезиково обучение, икономическите дисциплини и предприемачеството.
2. Запазване на тенденцията за засилване
на обучението в областта на Информационните
технологии и тяхното приложение в областта на
горската промишленост и инженерния дизайн.
3. Повишаване на качеството на получаваните теоретични знания, чрез включване активно
на бизнеса в образователния процес, реализиране на набор от мерки за осъвременяване на
учебните програми с участие на представители
на бизнеса, както и регулярни обратна връзка
със студентите за оценяването му.

1.7. SWOT анализ бивши възпитаници – АФ
Силни страни:
1. Високата оценка за получените при обучението в ЛТУ теоретични знания и професионални умения. При скала от 1 до 5 средната
оценка е 3,67.
70

Диана Киркова, Марина Младенова, Константин Колев

4. Повишаване на качеството на получаваните практически знания, чрез засилване на партньорството с бизнеса и разработване на съвместни стажантски програми.
5. Привличане на чуждестранни студенти и
въвеждане на чуждоезиково обучение.
6. Изграждане и поддържане на партньорски
отношения с университети от ЕС, Русия и съседните на България страни.
7. Осигуряване на мобилност за студенти и
преподаватели в рамките на проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС.
8. Въвеждане на електронни форми на дистанционно обучение и утвърждаване на ЛТУ като
център за учене през целия живот.
9. Развитие на центъра за изследвания и
трансфер на знания в ЛТУ в четирите основни
научни области: аграрни, природни, технически и
социални. Основната му цел да е разпространяването на знания в широк кръг от теми в областта
на горското стопанство, дървообработването и
мебелната промишленост, инженерния дизайн,
екологията и опазването на околната среда, ландшафтната архитектура, селското стопанство и
ветеринарната медицина, както и управлението
на дейностите в тези области.
Заплахи:
1. Слабото влияние на университета за създаване на професионална общност.
2. Напускане на страната от подготвени специалисти. След 2006 г. 18,18 % от завършилите
работят в чужбина.
3. Конкуренцията на останалите висши
учебни заведения.
4. Демографската криза и спада в броя на
студентите.
5. Диспропорциите на трудовия пазар.

11,43 %. Подобно мнение е задоволително, тъй
като конкуренцията в професионално направление „Администрация и управление” е между 16
висши учебни заведения.
2. Около 87,5 % от бакалаврите първи курс
(без бакалаврите, обучавани във факултет „Стопанско управление”) посочват, че са постъпили
във висше училище, което е тяхно първо желание. Този факт следва да се оцени положително,
тъй като за бакалаврите последен курс, постъпили в ЛТУ три години по-рано, този процент е
около 73,5 %.
3. Обучение в професионално направление
„Горско стопанство” се предлага единствено в
ЛТУ.
4. От учебната 2011/2012 г. Факултет „Ветеринарна медицина” провежда обучение на студенти по специалността „Ветеринарна медицина” на английски език.
5. Според индикатор „Регионална значимост” на Рейтинговата система на висшите училища в Република България ЛТУ има връзка с
икономиката на гр. София, тъй като 46,5 % от бакалаврите първи курс и 54 % от бакалаврите последен курс имат намерение след завършване на
висшето си образование да работят в гр. София.
Слаби страни:
1. Констатира се слабо понижение в средния успех от дипломата за средно образование
на бакалаврите първи курс спрямо бакалаврите
последен курс. За първите средния успех е много
добър (4,92), а за вторите много добър (5,05).
2. Кандидатстудентската кампания на ЛТУ
би могла да се подобри. Резултатите показват,
че 40,61 % от новоприетите студенти се информират за ЛТУ и специалността, в която се обучават от приятели. Същевременно процентното
разпределение на получилите информация за
университета от преподаватели, училището, в
което са завършили средно образование и сайта
на ЛТУ е както следва: 3,6 %, 4,2 %, 5,5 %.
3. Бакалаврите последен курс оценяват
практическите знания, получени при обучението
им в ЛТУ като незадоволителни. При скала от 1
до 5 тяхната средна оценка е 2,93.
4. Бакалаврите първи и последен курс не са
уверени, че в резултат на обучението си в ЛТУ
ще успеят в живота. Поставените оценки са незадоволителни. При скала от 1 до 5 средната
оценка за първокурсниците е 2,74, а за бакалаврите последен курс 2,45.
5. Средните оценки на индикатора „Създавам важни контакти и приятелства, които биха ми
помогнали в професионалната реализация” при
скала от 1 до 5 следва да се определят като незадоволителни. За бакалаври първи курс средната оценка на индикатора е 3,19, а за бакалаври
последен курс 3,27.
6. Оценките на придобитите умения поставени от бакалаврите първи и последен курс не
могат да се определят като слаби или силни. При
бална скала от 1 до 5 за бакалаври първи курс те
варират от 3,53 до 3,80, а за бакалаври последен

2. SWOT анализ за ОКС „Бакалавър” първи
и последен курс
SWOT анализът се основа на попълнените
онлайн анкетни карти. За ОКС „Бакалавър” първи
курс те са 182 бр., а за последен курс 87 бр.
Силни страни:
1. По-голяма част от анкетираните бакалаври първи и последен курс са убедени, че ЛТУ
предлага най-добро образование в тяхната специалност или професионално направление. Относителният дял на първокурсниците, споделящи това мнение е 66,21 %, а на бакалаврите
последен курс 67,16 %. Второто място в класацията се заема от Софийски университет „Св. Климент Охридски” с 19,31 % за първокурсниците и
с 17,91 % за завършващите студенти. Основна
причина за второто място на СУ в класацията е
мнението на студентите от факултет „Стопанско
управление”. Според първокурсниците, обучавани във факултета първото място по качество
на образование в съответното професионално
направление се споделя от СУ и ЛТУ с по
38,89 %. Завършващите студенти са на друго
мнение. Според тях ЛТУ е едноличен лидер с
48,57 % , следван от СУ с 31,43 % и УНСС с
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курс те са в границите от 3,23 до 3,65. До известна степен тези умения са имплицитно знание,
което се придобива чрез работа в стопанската
организация. Това поставя въпроса за практическото обучение в ОКС „Бакалавър”.
7. Около 52 % от бакалаврите последен курс
не са участвали в стаж в областта, в която се обучават. Може да се предположи, че до известна
степен на това се дължат и незадоволителните
оценки представени по-горе в т. 3, т. 4, т. 5 и т.6.
Възможности:
1. Засилване на практическата насоченост
на обучението в ЛТУ (вж. Слаби страни, т. 3).
2. Засилване на партньорството с бизнеса и
разработване на съвместни стажантски програми (вж. Слаби страни, т. 7).
3. Привличане на чуждестранни студенти и
добре подготвени преподаватели, квалифицирани да преподават на английски. В подкрепа на
това предложение следва да се посочи, че средната оценка за застъпеността на чуждоезиковото
обучение в учебния план, поставена от бакалаврите първи и последен курс е негативна. При
бална скала от 1 до 5 за първите тя е 3,19, а за
вторите 2,74.
4. Утвърждаване на ЛТУ като център за
учене през целия живот.
Заплахи:
1. Конкуренцията на останалите висши
учебни заведения. За професионалните направления, предлагани в ЛТУ те са:
Ветеринарна медицина: Тракийски университет – Стара Загора;
Администрация и управление: Предлага
се от 16 университета. Поради тази причина 24,24 % първокурсниците и 44,72 %
от бакалаврите последен курс посочват,
че ФСУ на ЛТУ не е техен първи избор;
Растениевъдство: Аграрен университет – Пловдив, Тракийски университет,
Технически университет – Варна.
Растителна защита: Аграрен университет – Пловдив, Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски”.
Науки за земята: Софийски университет
„Св. Климент Охридски”, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”,
Аграрен университет – Пловдив, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил
и Методий”, Югозападен университет
„Неофит Рилски”, Нов български университет.
2. Демографската криза и спада в броя на
студентите.
3. Диспропорциите на трудовия пазар.

Силни страни:
1. Обучаваните в ОКС „Магистър” студенти
имат сравнително висок среден успех от средното и висшето образование (ОКС „Бакалавър”).
За магистрите първи курс средния успех от дипломата за средно образование е много добър
(5,28), а средния успех от ОКС „Бакалавър” много
добър (4,61). За магистрите последен курс средните успехи са както следва: диплома за средно
образование – отличен (5,51), диплома за висше
образование от ОКС „Бакалавър” – много добър
(4,59).
2. Констатира се добра реализация на трудовия пазар за студентите, обучавани във факултет „Горско стопанство” (ФГС) на ЛТУ. От анкетираните магистри първи курс, ФГС около 31 %
посочват, че са започнали работа по специалността до 1 година след завършване на ОКС „Бакалавър”, а около 22 % посочват, че са започнали
работа по специалността след повече от 1 година. Същевременно за магистрите последен
курс процента на започналите работа по специалността до 1 година след завършване на ОКС
„Бакалавър” е около 41 %.
3. Средномесечният осигурителен доход на
работещите магистри последен курс е 689 лв. и
е по-висок с около 40 лв. от средномесечния осигурителен доход за България през 2013 г.
4. Около 82 % от магистрите първи курс и
около 89 % от магистрите последен курс са убедени, че ЛТУ предлага най-добро образование в
тяхната специалност или професионално направление. На второ и трето място в класацията
за най-добро образование магистрите първи курс
поставят СУ (7,02%) и УНСС (3,51 %). В основата
на това подреждане е най-вече мнението на магистрите, обучавани във факултет „Стопанско управление” (ФСУ). Според 46,15 % от тях ЛТУ предоставя най-добро образование в тяхното професионално направление, а на второ място са
УНСС и СУ с по 15,38 %. Подобно подреждане
следва да се възприеме като задоволително, тъй
като в професионално направление „Администрация и управление” обучение се предлага в още
15 други висши учебни заведения.
5. Около 86 % от магистрите първи курс и
около 89 % от магистрите последен курс посочват, че са постъпили във висше училище, което е
било тяхно първо желание. Тук трябва да се подчертае, че въпреки конкуренцията всички анкетирани магистри първи курс, професионално направление „Администрация и управление” са постъпили във висше училище, което е тяхно първо
желание.
6. Около 52 % от магистрите последен курс
посочват, че са работили по специалността по
време на тяхното обучение. За магистрите последен курс без обучаваните във ФГС този процент е с около 5 процентни пункта по-висок от посочения по-горе.
7. Средните оценки на индикатора „Създавам важни контакти и приятелства, които биха ми

3. SWOT анализ за ОКС „Магистър” първи
и последен курс
SWOT анализът се основа на попълнените
онлайн анкетни карти. За ОКС „Магистър” първи
курс те са 76 бр., а за последен курс 61 бр.
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помогнали в професионалната реализация” при
скала от 1 до 5 не могат да се определят като
слаби или силни. За магистрите първи курс средната оценка на индикатора е 3,67, а за магистрите последен курс 3,69. Положителното в случая е, че те са по-високи от оценките по този показател поставени от бакалаврите първи (3,19) и
последен курс (3,27) (вж. SWOT Анализ за ОКС
„Бакалавър първи и последен курс, Слаби
страни, т. 5).
8. Според индикатор „Регионална значимост” на Рейтинговата система на висшите училища в Република България ЛТУ има връзка с
икономиката на гр. София, тъй като 60,71% от
магистрите първи курс (без магистрите обучавани във ФГС) имат намерение след завършване
на висшето си образование да работят в гр. София. Същевременно предвид регионалните диспропорции на трудовия пазар и липсата на квалифицирана работна сила като положителен
следва да се отбележи факта, че около 32 % от
магистрите първи курс, ФГС и около 52 % от магистрите последен курс, ФГС имат намерение
след завършване на образованието си да работят в областта на родния си град.
Слаби страни:
1. Наблюдава се понижаване в средния успех от дипломата за средно образование на студентите обучавани в Лесотехнически университет – София. От SWOT анализа за бакалаври
първи и последен курс стана ясно, че за първите
той е много добър (4,92), а за вторите много добър (5,05), което е под средния успех от дипломите за средно образование на магистрите
първи и последен курс (вж. Силни страни, т. 1).
2. Около 94 % от анкетираните магистри
първи курс (без магистри първи курс, обучавани
във ФГС) продължават образованието си от ОКС
„Бакалавър” в ОКС „Магистър” без да прекъсват.
Една от вероятните причини е незадоволителното заплащане на по-ниската образователна
степен. За работещите магистри първи курс
средния месечен осигурителен доход е 564,8 лв.,
което по данни на НОИ е под равнището на средния месечен осигурителен доход от 648,73 лв. за
2013 г.
3. Оценките на придобитите умения поставени от магистрите първи и последен курс се определят като средни и биха могли да се потърсят
възможности за тяхно повишаване в близко бъдеще. При бална скала от 1 до 5 за магистри
първи курс те варират от 3,52 до 3,76, а за магистри последен курс те са в границите от 3,01 до
3,91. Максималните оценки са получили уменията за самостоятелна работа, а минималните
уменията за разрешаване на проблеми и създаване на бизнес идеи.
4. Магистрите последен курс оценяват практическите знания, получени при обучението им в
ЛТУ като незадоволителни. При скала от 1 до 5
тяхната средна оценка е 2,93. Тя съвпада със
средната оценка на практическите знания поставена от бакалаврите последен курс (вж. SWOT

Анализ за ОКС „Бакалавър първи и последен
курс, Слаби страни, т. 3).
5. Около 46 % от анкетираните магистри
първи и последен курс не са участвали в стаж в
областта, в която се обучават. Ако от разпределението се изключат магистрите обучавани във
факултет „Горско стопанство” този процент е значително по-висок. За магистри първи курс той е
около 65 %, а за магистри последен курс около
64 %.
6. Около 72 % от магистрите първи курс посочват, че не са работили по специалността по
време на тяхното обучение.
7. Магистрите първи и последен курс не са
уверени, че в резултат на обучението си в ЛТУ
ще успеят в живота. Поставените оценки са
ниски. При скала от 1 до 5 средната оценка за
магистрите първи курс е 2,65, а за магистрите
последен курс 2,55.
Възможности:
1. Възлагане извеждането на семинарни занятия и лекционни модули на доказани специалисти от практиката (вж. Слаби страни, т. 3 и 4).
2. Засилване на партньорството с бизнеса и
разработване на съвместни стажантски програми (вж. Слаби страни, т. 5 и 6).
3. Привличане на чуждестранни студенти и
добре подготвени преподаватели, квалифицирани да преподават на английски. В подкрепа на
това предложение следва да се посочи, че средната оценка за застъпеността на чуждоезиковото
обучение в учебния план, поставена от магистрите първи и последен курс е негативна. При
бална скала от 1 до 5 за първите тя е 2,47, а за
вторите 2,55.
a. Програми, преподавани изцяло на английски език.
b. Изграждане и поддържане на партньорски
отношения с университети от ЕС, Русия и съседните на България страни.
c. Осигуряване на мобилност за студенти и
преподаватели в рамките на проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС.
4. Засилване на обучението по специализирани компютърни програми. Аргументът за това
предложение е ниската оценка за застъпеност на
информационните технологии в учебния план за
ОКС „Магистър”. За магистрите първи и последен
курс при бална скала от 1 до 5 получената средна
оценка е съответно 2,90 и 2,98.
Заплахи:
1. Конкуренцията на висшите учебни заведения, дефинирани в SWOT Анализ за ОКС „Бакалавър първи и последен курс, Заплахи, т. 1.
2. Предпочитанието на младите хора към
чуждестранните университети.
3. Демографската криза и спада в броя на
студентите.
4. Диспропорциите на трудовия пазар.
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„Екология” и „Икономика и управление” специалистите завършили ЛТУ получават в техните организации средномесечен осигурителен доход в
следните размери: 824 лв., 687 лв., 734 лв., 721
лв. и 904 лв.. Осигурителен доход, който е над
равнището на средния за страната през 2013 г.
(648,73 лв.).
7. Според индикатор „Регионална значимост” на Рейтинговата система на висшите училища в Република България ЛТУ има връзка с
икономиката на гр. София, тъй като 100% от анкетираните работодатели от икономически сектор „Икономика и управление” и „Растениевъдство” посочват, че техните организации функционират в гр. София. За останалите икономически
дейности този процент също е значителен. За
Ветеринарна медицина той е 55,6%, за Екология
е 50 % и за Ландшафтна архитектура 28,6% (вж.
табл. П.5.4). Същевременно предвид регионалните диспропорции на трудовия пазар и липсата
на квалифицирана работна сила в провинцията
като положителен следва да се отбележи факта,
че около 75% от икономическите организации на
работодателите от сектор „Горско стопанство” са
позиционирани в техния роден град или неговата
област. За работодателите от сектори „Дървообработване” и „Производство на мебели” този процент възлиза на 100.
8. Около 85 % от работодателите от икономически сектор „Горско стопанство” посочват, че
са започнали работа по специалността в рамките
на една година от завършване на висшето си образование. 50 % от тях са започнали веднага,
15 % до 6 месеца и 25 % до 1 година. Подобна е
ситуацията и с работодателите от сектори „Ландшафтна архитектура” и „Ветеринарна медицина”.
Слаби страни:
1. Средните оценки по икономически и управленски дисциплини и чуждоезиково обучение
са оценени слабо. При бална скала от 1 до 5 те
са съответно 2,81 и 2,83.
2. Фундаменталните теоретични знания на
завършилите ЛТУ се оценяват от работодателите по скала от 1 до 5 със средна оценка от 3,59.
Същевременно практическите знания са получили незадоволителна оценка от 2,93. В бъдеще
следва да се потърсят възможности за подобряване на теоретичната и най-вече практическата
подготовка на студентите в ЛТУ.
3. Работодателите от икономически сектор
„Ветеринарна медицина” предпочитат да наемат
на работа специалисти завършили Тракийски
университет – Стара Загора (66,67 %) и ЛТУ
(33,33 %). Като се има в предвид, че в професионално направление „Ветеринарна медицина”
обучение се предлага само в посочените две
висши учебни заведения изоставането на ЛТУ от
Тракийския университет следва да се приеме
като незадоволително.
4. Работодателите от икономически сектор
„Агрономство” предпочитат да наемат на работа

4. SWOT анализ на резултатите от анкетното проучване на работодатели
SWOT анализът се основава на 74 анкетни
карти, попълнени онлайн от работодатели. Под
понятието работодател в настоящото изследване се разбира собственик на фирма, управител, ръководител на структурно звено в предприятие или държавна администрация.
Силни страни:
1. Оценките на придобитите умения на служителите завършили ЛТУ, поставени от работодателите при бална скала от 1 до 5 са в границите от 3,11 до 4,08. Максимални оценки са получили уменията за самостоятелна работа и общуване, а минимални уменията за водене на преговори и създаване на бизнес идеи. Получените
оценки биха могли да се определят като средни
и следва да се потърсят възможности за тяхно
повишаване в близко бъдеще. Положителното в
случая е, че оценките на работодателите на придобитите умения са по-високи от оценките на бакалаврите и магистрите за същите тези умения
(вж. SWOT анализ ОКС „Бакалавър” и SWOT анализ ОКС „Магистър”). Това означава, че вследствие на практическия опит в стопанската организация възпитаниците на ЛТУ получават т. нар.
имплицитно знание и надграждат над фундамента, който са получили в университета.
2. Работодателите от сектор „Икономика и
управление” оценяват по скала от 1 до 5 знанията на служителите си по икономически и управленски дисциплини с 4,36.
3. В професионално направление „Горско
стопанство” около 92 % от анкетираните работодатели посочват, че предпочитат да назначават
на работа специалисти завършили ЛТУ. С това
професионално направление се осигурява квалифицирана работна сила за следните икономически сектори: горско стопанство, дървообработване, производство на мебели и ландшафтна архитектура.
4. Работодателите, чиито стопански организации оперират в икономически сектор „Икономика и управление” посочват, че предпочитат да
наемат на работа специалисти завършили Софийски университет (36,36 %), ЛТУ (27,27 %),
УНСС (18,18 %) и Икономически университет –
Варна (18,18 %). Класирането на ЛТУ на второ
място от работодателите следва да се счита за
задоволително, тъй като в професионално направление „Икономика и управление” обучение се
предлага в 16 висши учебни заведения.
5. По мнение на работодателите средномесечния осигурителен доход на назначени в техните организации специалисти, завършили ЛТУ
възлиза на 766 лв.. Доход, който е с около 118 лв.
по-висок от средномесечния осигурителен доход
за страната през 2013 г. По официални данни на
НОИ той възлиза на 648,73 лв.
6. По мнение на работодателите от икономически сектори „Горско стопанство”, „Производство на мебели”, „Ландшафтна архитектура”,
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специалисти завършили Аграрен университет –
Пловдив (50 %), Тракийски университет – Стара
Загора (25 %) и ЛТУ (25 %). Класирането следва
да се приеме като незадоволително, тъй като
престижа на Аграрния университет в Пловдив
като образователна институция в професионално направление „Растениевъдство” е значително по-висок от този на ЛТУ.
5. По мнение на работодателите от икономически сектори „Дървообработване”, „Ветеринарна медицина” и „Агрономство” специалистите
завършили ЛТУ получават в техните организации средномесечен осигурител доход в следните
размери: 642 лв., 646 лв., 643 лв.. Осигурителен
доход, който е около равнището на средния за
страната през 2013 г. (648,73 лв.).
6. Всички работодатели (5 на брой), завършили ЛТУ и работещи в сектор „Икономика и управление” посочват че са започнали работа по
специалността до 2 години след завършване, което е показателно за трудната реализация на пазара на труда за специалистите от професионално направление „Икономика и управление“.
Възможности:
1. Повишаване на качеството на получаваните практически знания и умения, чрез засилване на партньорството с бизнеса и разработване на съвместни стажантски програми (вж.
Слаби страни, т. 2).
2. Привличане на чуждестранни студенти и
въвеждане на чуждоезиково обучение (вж.
Слаби страни, т.1 и Заплахи, т.1 и т.2).
a. Изграждане и поддържане на партньорски
отношения с университети от ЕС, Русия и съседните на България страни.
b. Осигуряване на мобилност за студенти и
преподаватели в рамките на проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС.
3. Засилване на обучението в областта на
икономическите дисциплини и предприемачеството (виж Слаби страни, т. 1. и Силни страни,
т.1).

Индикатор

Теоретична подготовка*

Практическа подготовка*

4. Въвеждане на електронни форми на дистанционно обучение и утвърждаване на ЛТУ като
център за учене през целия живот.
5. Осигуряване на стаж за студентите на
ЛТУ от всяко едно професионално направление
или специалност. Това ще даде възможност на
работодателите да се запознаят с качествата на
студентите и евентуално до тяхната по-бърза
професионална реализация на трудовия пазар
(вж. Заплахи, т.2. и т.3). За целта ЛТУ следва да
постигне споразумения с водещи работодатели,
които имат интерес към знанията, и уменията на
випускниците на университета. Пример в това отношение е споразумението между факултет
„Горско стопанство” и Изпълнителна агенция по
горите.
Заплахи:
1. Конкуренцията на останалите висши
учебни заведения:
За професионално направление „Икономика и управление” основни конкуренти
са: Софийски университет „Св. Климент
Охридски”, УНСС и Икономически университет – Варна.
За професионално направление „Ветеринарна медицина” основен конкурент е
Тракийски университет – Ст. Загора;
За професионално направление „Агрономство” основни конкуренти са: Аграрен университет – Пловдив и Тракийски
университет – Стара Загора.
2. Демографската криза и спада в броя на
студентите.
3. Диспропорциите на трудовия пазар.
5. Сравнителен анализ на резултатите
Изготвен е сравнителен анализ отчитащ резултатите от Рейтинговата система и получените
в рамките на анкетното проучване провеждано от
университета.

Резултат от
РейтингоПрофесионално направление
вата
система,
2013

Резултат от
проучванията

Науки за земята

7,76

6,92

Горско стопанство

7,18

7,61

Администрация и управление

7,08

6,67

Растителна защита и Растениевъдство

5,65

7,33

Ветеринарна медицина

5,82

8,00

Общо инженерство

5,73

6,60

Науки за земята

6,10

5,77
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Индикатор

Безработица

Резултат от
РейтингоПрофесионално направление
вата
система,
2013

Резултат от
проучванията

Горско стопанство

6,02

6,62

Администрация и управление

6,35

6,00

Растителна защита и Растениевъдство

4,33

4,67

Ветеринарна медицина

2,81

7,14

Общо инженерство

5,19

4,00

Науки за земята

4,67

15,00

Горско стопанство

2,68

9,84

Администрация и управление

4,44

0,00

Растителна защита и Растениевъдство

3,92

33,33

Ветеринарна медицина

1,75

42,86

Общо инженерство

4,19

30,00

Науки за земята

775,58

721

Горско стопанство

879,67

766

923,08

909

721,01

643

Ветеринарна медицина

709,08

646

Общо инженерство

606,97

-

Администрация и управление
Среден месечен осигурителен доРастителна защита и Растениеход, лв.
въдство

* Резултатите от проучването са приравнени от скала от 1 до 5 към скала от 0 до 10

този индикатор са адекватни на фактическата ситуация.
Практическа подготовка
Получените от проучването стойности, в поголяма част от професионалните направления,
са по-ниски от отчетените в Рейтинговата система. Това може да се дължи на факта, че посочените резултати са от проучването на бившите
възпитаници на ЛТУ завършили след 2010 г., което обхваща период от 3 години за който се оценява тази подготовка. Получените занижени
оценки от проучването са предимство при анализите, тъй като те дават основание за тревога и са
предпоставка за предприемането на спешни
мерки за подобряването им.
Като цяло в отделните професионални направления, с изключение на Ветеринарна медицина, получените резултати от проучването и
тези от рейтинговата система попадат в един и

5.1. Сравнителен анализ по отделните индикатори
Теоретична подготовка
Получените от проучването стойности, в поголяма част от професионалните направления,
са по-високи от отчетените в Рейтинговата система. Това може да се дължи на факта, че посочените резултати са от проучването на бившите
възпитаници на ЛТУ завършили след 2010 г., което обхваща период от 3 години за който се оценяват тези знания. Като цяло в отделните професионални направления, с изключение на Ветеринарна медицина, получените резултати от проучването и тези от рейтинговата система попадат в
един и същи диапазон на оценка. Това дава основание да се каже, че направените анализи по
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същи диапазон на оценка. Това дава основание
да се каже, че направените анализи по този индикатор са адекватни на фактическата ситуация.
Безработица
Получените от проучването стойности значително надвишават отчетените в Рейтинговата
система. Това може да се дължи на факта, че посочените резултати в Рейтинговата система се
базират на данни от официалната статистика.
Има вероятност голяма част от отговорилите при
проучването, че са безработни да не са регистрирани в бюрата по труда и да не се отчитат от
НСИ. Получените резултати от проучването са
предимство при анализите, тъй като те са основание за притеснения относно реализацията на
завършващите ЛТУ на пазара на труда.
Среден месечен осигурителен доход, лв.
Получените резултати от проучването и
тези от рейтинговата система попадат в един и
същи диапазон. Това дава основание да се каже,
че направените анализи по този индикатор са
адекватни на фактическата ситуация.
Приложение на придобитото ВО
Получените от проучването стойности надвишават тези отчетени в Рейтинговата система.
Това може да се дължи на факта, че в рейтинговата система се отчита процент на осигурените
лица, завършили професионалното направление в български висши училища през предходните 5 години, работещи на позиция, изискваща
висше образование, докато в проучването се отчита процента работещи по специалността без
отчитане на изискването за висше образование.
Анализите по този индикатор акцентират върху
приложимостта на получените специализирани
знания и умения в отделните професионални
направления при обучението в ЛТУ на пазара на
труда.
Регионална значимост
Получените от проучването стойности надвишават тези отчетени в Рейтинговата система.
Това може да се дължи на факта, че в Рейтинговата система се отчитат нагласите на интервюираните в социологическо проучване студенти,
планиращи своята професионална реализация в
града или областта на тяхното висше училище,
докато в проучването се отчита реалната реализация на обучаваните след завършване на образованието. Тази реализация е силно зависими от
текущата икономическа обстановка и диспропорции на пазара на труда.
Придобих увереност, че ще успея в живота и „Създадох важни контакти и приятелства, които ми помогнаха в професионалната
реализация“
Получените от проучването стойности са пониски от отчетените в Рейтинговата система.
Това може да се дължи на факта, че в Рейтинговата система се отчитат нагласите на студентите
при обучението, докато в проучването се отчитат
реалните нагласи след завършване и включване

в пазара на труда. Получените занижени оценки
от проучването са предимство при анализите,
тъй като те дават основание за тревога и са предпоставка за предприемането на спешни мерки за
подобряването им.
Среден успех от дипломата за средно образование
Получените от проучването стойности и
тези отчетени в Рейтинговата система са много
близки. Това дава основание да се каже, че направените анализи по този индикатор са адекватни на фактическата ситуация.
Първо желание
Получените от проучването стойности са
близки или по-високи от тези отчетените в Рейтинговата система. Това може да се дължи на
факта, че в проучването не се отчита отговор на
въпроса „Постъпих в специалността, която беше
моето първо желание“, а само „Постъпих във
висше училище, което беше моето първо желание“.
Анализите по този индикатор отчитат престижа на ЛТУ сред кандидат-студентите. Постъпването във висше училище, посочено като първо
желание е показател за голяма конкурентоспособност на кандидатите.
6. Обобщения и изводи
Високият процент на отзовали се респонденти дава основание да се заключим, че Системата „Alumni Network“ може да бъде развита като
механизъм за регулярна обратна връзка с бившите студенти на университета, който позволява
наблюдение, извличане и статистическа обработка на множество индикатори за качеството на
обучението, постигане на устойчиви стойности
на тези индикатори и разработване на ефективни
стратегии за подобряването им.
Чрез включването на настоящи студенти на
университета в системата, се разширява обхватът на изследването. Като в този случай пряката обратна връзка още в процеса на обучение
позволява предприемането на своевременни
адекватни мерки за отстраняване на слабостите
в него. По този начин ще се отговори на очакванията и изискванията на обучаемите за качествено и практически приложимо обучение в синхрон с изискванията на пазара на труда.
Това несъмнено би допринесло за повишаване на репутацията на ЛТУ като образователна
институция, отговаряща на съвременните изисквания на икономика на знанието.
Въпреки получените разлики при сравнителния анализ между оценките в Рейтинговата
система и резултатите от проучванията, направените анализи са адекватни на фактическата
ситуация и на тяхна база могат да бъдат предложени мерки и инициативи осигуряващи устойчивост и подобряване на резултатите на ЛТУ.

МЕРКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ОСИГУРЯВАЩИ УСТОЙЧИВОСТ ИЛИ ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
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Мярка

Инициативи

Засилване на обучението в областта на информационните технологии, чуждоезиково обучение,
икономическите дисциплини и предприемачество.

-

Повишаване на качеството на получаваните теоретични знания.

-

-

-

Повишаване на качеството на получаваните
практически знания и умения

-

-

Актуализиране на учебните програми по информационните технологии, чуждоезиково
обучение и икономическите дисциплини;
Практическа насоченост на обучението за
приложение на съответните знания в конкретната приложна област на всяка специалност.
Активно включване на бизнеса в образователния процес;
Осъвременяване на учебните програми с
участие на представители на бизнеса;
Въвеждане на нови методи на преподаване;
Регулярни обратна връзка със студентите за
оценяването им.
Повишаване квалификацията на академичния състав.
Засилване на партньорството с бизнеса;
Разработване на съвместни стажантски програми и осигуряване на стаж за студентите на
ЛТУ от всяко едно професионално направление или специалност. Това ще даде възможност на работодателите да се запознаят с качествата на студентите и евентуално ще спомогне за тяхната по-успешна професионална
реализация на трудовия пазар Положителен
пример в това отношение е споразумението
между факултет „Горско стопанство” и Изпълнителна агенция по горите.
Регулярни обратна връзка със студентите за
оценяването им.
Възлагане извеждането на семинарни занятия и лекционни модули на доказани специалисти от практиката.

Регулярно отчитане на индикаторите от рейтинговата система

-

Разработване на процедура за провеждане
на регулярни анкети на студентите, работодателите и бившите възпитаници на ЛТУ регистрирани в системата „Alumni Network“.

Определяне на себестойността на извършваните дейностите; оценяване на тяхната ефективност; измеримост и достигнато ниво на съответствие с критериите в Рейтинговата система за
висшите училища в България.

-

Създаване на Балансирана карта за управление и оценка за ефективността на дейностите
присъщи на университета

Привличане на чуждестранни студенти.

-

Разработване и въвеждане на програми за
чуждоезиково обучение;
Представяне на въведеното чуждоезиково
обучение на международни Кандидат-студентски борси.
Предлагане на обучение по съвместни образователни програми с престижни европейски
университети и издаване на двойни дипломи
(от два университета).

-

Привличане на български студенти

-
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По-активно промотиране на професионалните направления и специалности, по които
ЛТУ обучава студенти по различните медии,
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кандидат-студентски справочници, интернет,
средните училища и сайта на университета.
Осигуряване на мобилност за студенти и преподаватели.

-

Използване на възможностите на проекти,
финансирани от структурните фондове на
ЕС;
Изграждане и поддържане на партньорски отношения с университети от ЕС, Русия и съседните на България страни;

Модернизиране на обучението, и акредитиране
на дистанционни форми на обучение.

-

· Въвеждане на електронни форми на дистанционно обучение.

Утвърждаване на ЛТУ като център за учене през
целия живот.

-

Развитие на центъра в ЛТУ за изследвания и
трансфер на знания с цел разпространяване
на знания в широк кръг от теми в областта на
горското стопанство, дървообработването и
мебелната промишленост, инженерния дизайн, екологията и опазването на околната
среда, ландшафтната архитектура, селското
стопанство и ветеринарната медицина, както
и управлението на дейностите в тези области;
Предлагане на специализирани курсове към
Центъра за продължаващо обучение.

-

ситуация и на тяхна база могат да бъдат предложени мерки и инициативи осигуряващи устойчивост и подобряване на резултатите на ЛТУ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получените резултати от изследването дават основание да бъдат направени следните изводи:
1. Системата „Alumni Network“ може да бъде
използвана като механизъм за регулярна обратна връзка с бившите и настоящи студенти на
университета, позволяващ наблюдението на индикаторите от Група 6 и от Група 5 на Рейтинговата система на висшите училища разработена и
поддържана от МОНМ.
2. Системата „Alumni Network“ може да бъде
развита като се приложат добрите световни
практики и тя да осигурява:
възможно най-ефективна програма за
поддържане на връзките между възпитаниците;
да информира за предстоящи събития;
да подпомага по-лесното намиране на
опреснителни курсове, новини и тенденции в съответната област;
да улесни намирането на кариерни възможности;
да изгражда и утвърждава връзка между
теорията и практиката;
3. Получените при анализа на данните резултати дават възможност за предприемане на
своевременни действия за подобряване и устойчивост на стойностите на тези индикатори и потози начин повишаване на рейтинга на Лесотехническия университет.
4. Въпреки получените разлики при сравнителния анализ между оценките в Рейтинговата
система и резултатите от проучванията, направените анализи са адекватни на фактическата

Препоръчителни мерки за действия осигуряващи устойчивост или подобряване на резултатите:
Засилване на обучението в областта на
информационните технологии, чуждоезиково обучение, икономическите дисциплини и предприемачество;
Повишаване на качеството на получаваните теоретични знания;
Повишаване на качеството на получаваните практически знания и умения;
Регулярно отчитане на индикаторите от
Рейтинговата система;
Определяне на себестойността на извършваните дейностите; оценяване на
тяхната ефективност; измеримост и достигнато ниво на съответствие с критериите в Рейтинговата система за висшите
училища в България;
Привличане на чуждестранни студенти;
Привличане на български студенти;
Осигуряване на мобилност за студенти и
преподаватели;
Модернизиране на обучението, и акредитиране на дистанционни форми на
обучение;
Утвърждаване на ЛТУ като център за
учене през целия живот.
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IMPROVING THE QUALITY OF UNIVERSITY ACTIVITIES AND PRODUCTS
ACCORDING TO THE CRITERIA OF THE UNIVERSITY RANKIN SYSTEM – RESULT
OF CONDUCTED INTERVIEW WITH STAKEHOLDERS
Diana Kirkova, Marina Mladenova, Konstantin Kolev
University of Forestry – Sofia, Bulgaria
Abstract
Presented and analyzed are the results of a survey among the four main groups of users of the educational product
of the University of Forestry – current students, respectively degree "Bachelor" and "Master"; alumni and employers in UF.
In this study, the generic questionnaires were developed at accordance with the indicators in group 5 and 6 of the
University Ranking system in Bulgaria, 2012 (second edition). The indicators included in Group 5. Prestige are: average
grade of the diploma of secondary education; prestige among students, first choice and foreign students. They how at what
level the high school has a good reputation among students and what is the demand of education offered by its. The
indicators included in Group 6. Implementation and connection with the labor market: Social Security income of graduates;
unemployment among graduates; application of a higher education qualification; I gained confidence that I will succeed in
life; created important friendships and contacts; contribution to the social security system; regional significance. They characterize the ability of graduates to establish successful integrate into the labor market. To a large extent indicators of the
two groups represent a realistic assessment by consumers of the quality of education of the University and its adoption as
an educational and research institution in society.
Questionnaires for students are divided into four groups: "Bachelor", I grade; Degree "Bachelor" final year; Degree
"Master" I grade ", Master" last year. This detail of the study is aimed at three things: first, to assess the expectations of
freshmen who have not yet accumulated enough personal experience and impressions of the advantages and disadvantages of the University; second, to uncover the weaknesses of the University, with students last course who have met
during their training; third, based on the previous two to take action to improve the university policy relating to management
systems.
Based on differentiated four main groups of users of the product of the University of Forestry are made four SWOT
analysis. The first relates to the degree "Bachelor" the second degree "Master", the third is for alumni and fourth is for
employers in the labor market. For alumni of the University of Forestry are prepared another 6 SWOT analysis - each
department separately, which explores the dynamics of indicators for the period 1965 to 2013. All SWOT analysis are
developed based on the results of 6 questionnaires for the above stakeholders. They filled out questionnaires on their own
will, online on the site of the University of Forestry – Sofia.
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