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ГЛАВА I. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА 

 

1.1.  Исторически преглед 

Историческият преглед илюстрира прогреса в горското машиностроене от 19-ти век 

насам, като минава през етапи в развитието и се спира на отделни въжени линии и вагонетки, 

типични за България, за Северна Америка и Европа. 

 

 

 

Фиг. 1. Схематично представяне на  въжените системи използвани за извоз на дървесина (по 

Heinimann, 1986 - опростено) 

 

1.1.1. Американски системи 

Първото направление, с начало от еднобарабанната лебедка, задвижвана от парна 

машина, се развива най-вече в Северна Америка (running skyline – Фиг. 1) и това се дължи на 

експлоатацията на общирните, недокоснати от човека гори с огромни за европейските 

мащаби дървета и запаси на единица площ. Основните  етапи на това развитие се споменават 

в дисертацията.   

 

1.1.2.  Европейските системи 

Второто, европейското направление в историческото развитие на въжените линии 

може да се проследи назад във времето от системите с носещо въже, възникнали в страните 

около Алпите още през 19 век като стационарни системи за транспорт на дървесина и 

земеделска продукция.  Най-известният модел  стационарна въжена линия, възникнал още по 
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времето между 19 и 20 век е моделът “Валтелина”, наречен така по едноименната долина в 

Италия. Тази конструкция е строена многократно и е послужила за образец и вдъхновение на 

конструкторите-пионери в областта на горския транспорт във всички държави около Алпите. 

Eдна от изоставените линии “Валтелина” е възстановена днес в оригиналния си вид от 

швейцарски лесовъди и може да се бъде наблюдавана в действие (Riatsch, 2011). Въжената 

линия “Wissen” (Фиг. 2) е вдъхновена от “Валтелина”, като същевременно е опростена и 

усъвършенствана, без да бъдат изменени основните принципи – неподвижно носещо въже, 

полезен ход надолу с прилагане на спирачно усилие по теглещо въже и изтегляне на празната 

вагонетка нагоре.   

 

 

 

 

Фиг. 2. Гравитационен извоз надолу с дългометражна въжена линия Wyssen. 

 

1.1.2. Европейските мобилни системи.  

Първите  мобилни системи за извоз на дървесина по носещо въже са проектирани след 

детайлно проучване на вече възникналите и наложили са на пазара за горски машини 

конвенционални въжени линии, задвижвани от лебедки на шаси с плазове (например Wissen, 

Gantner и др.). Първите мобилни модели са конструирани от Hinteregger (Urus I) и от Vyplel в 

стопанство Mayr-Melnhoff (линията Goesser).   

През 70-те години на 20 век широко разпространение получава късометражната 

мобилната въжена линия  Koller 300. Успехите на тази система се дължат предимно на 

автоматичната вагонетка с хидравлично управление, което позволява застопоряване в 
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произволна точка на трасето, без да са необходими стопери, котвени вагонетки и други 

механични устройства. Застопоряването по носещо въже става с хидравлично спирачно 

устройство,  което се активира с обръщане посоката на движение или по време. Паралелно 

със застопоряването се отключва и куката за товара, която пада от собствената си тежест. 

След вдигане на товара куката се заключва, освобождават се накладките върху носещото 

въже и вагонетката потегля към разтоварна станция. 

 

Европейските мобилни въжени системи имат различни технически особености: 

 

Радиоуправлението увеличава производителността на труда, особено когато е 

съчетано с възможност за преместване на вагонетката по носещо въже при наземния подвоз. 

Промяната в ъгъла на подвоз позволява да се избягват препятствия (пънове, скали) и да се 

запазват дърветата от оставащия дървостой от нараняване. 

С автоматичното позициониране по цел, реализирано във системите с компютърно 

управление, се осъществява спиране на вагонетката в точката на предишното натоварване и в 

точката на разтоварване пред мачтата на мобилната машина  без намесата на оператора. 

Достатъчно е операторът само да „отпрати“ вагонетката обратно в насаждението, като не е 

нужно да проследи нейното движение. Това освобождава оператора от задачите по извоза и 

му помага да се насочи към други дейности – подреждане на сортиментите, кастрене с кран-

процесор, измерване и маркиране.  

Системите с автоматично позициониране позволяват и да се програмира намаляване  

на скоростта при преминаване на седловите стойки и с това да се увеличи  средната скорост 

при празен и товарен ход за цялата дължина.  Бързото движение по носещо въже без човешка 

намеса е важен фактор за намаляване на общото време, необходимо за един m3  при извоза.  

За по-малко физическо натоварване на оператора при машината могат да се използват 

чокерни средства с отваряне чрез радиосигнал, (Leitner, 2009). Тогава операторът не трябва 

да  напуска кабината и може да остане при пулта за управление на процесора. При стръмна 

рампа за разтоварване пред машината това създава важно практическо улеснение, защото 

сортиментите, захванати с крана или с процесора бързо могат да се освободят от въжената 

транспортна система и веднага могат да бъдат манипулирани, кастрени и наредени по 

предназначение. Това означава, че вагонетката по-бързо ще се изпрати обратно към 

работниците в насаждението.    

Вагонетки и  въжета – носещи, теглещи, възвратни, помощни, подемни и монтажн 
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Поради почти пълното доминиране на австрийските модели мобилни въжени линии в 

Европа, като техническа норма е възприет австрийският стандарт Ö-Norm L 5219, който 

дефинира задължителни изисквания за проектиране и производство на системи за извоз по 

носещо въже, както и за конструктивни особености и механизми, които да гарантират 

безопасност на работниците, на други лица и на околните обекти. Стандартът установявява и 

норми за допустимо натоварване  като фактори на сигурност. Употребата на опростена 

последователност при натягането и на опростени формули за изчисляване на провисването 

на носещото въже от товара е възможна само при прецизно измерване на силата и 

гарантиране на еднакъв резултат при произволен брой натягания. Системите с хидравлично 

задвижване на лебедката за носещото въже позволяват силата на опън да се отчита 

посредством хидравличното налягане и натягането да се извършва до достигане на 

предписаното налягане, отчетено по манометър в кабината или при лебедката. 

Вагонетките  Sherpa – U  и  Sherpa – MOT , производство на фирма Mayr-Melnhoff 

могат да се използват успешно и при мобилни въжени линии, произведени от други фирми 

стига да има съвместимост по технически параметри. В случая  Sherpa – MOT се използва с 

със среднометражна въжена линия Konrad Mounty 4000 , a Sherpa U със среднометражна 

въжена линия Koller 501. Вагонетките са масово внедрени в страните около Алпите Valjavec, 

(1998), Rupnik, (2000). 

 

 1.1.4. Приложение на въжените линии при различните видове сечи. 

1.1.4.1. Отгледни сечи.  

От съществено значение за успеха на отгледните сечи е сезонът (Meng, 1978). В 

напредналите държави от Средна Европа отгледните сечи се извеждат през зимното 

полугодие, когато няма поток на асимилати в ликото и кората не е податлива на механични 

повреди. С това се избягва заболяване на дърветата и загниване на дървесината. За 

намаляване на повредите добър ефект има преместването на вагонетката по носещо въже по 

време на подвоза, което е технически възможно с по-новите вагонетки със застопоряване на 

теглещото въже без заключване на куката.   

При отгледните сечи законът  за единичния обем се проявява не в полза на горския 

работник. Този закон може числено да се поясни с израза: 

                            Y = a + b. 1/x ,                                                                   (1) 
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където a  и  b  са константи, зависещи от техническата система за извоз и обработка, х е 

обемът на единичното дърво, а  у е необходимото време за извоза или обработката на един 

куб.метър. Многобройни автори, изследващи извоза с мобилни въжени линии при 

отгледните сечи, например Stӧhr (1974), Le Doux (1981), Le Doux & Brodie (1982) и др. 

подчертават тази зависимост и обръщат внимание на удачните техники за обединяване в 

един товар на маломерните единични дървета при извоза. При въжените линии с процесор, 

наричани „планински харвестър“ се използва възможността да се смекчи проявлението на 

закона за единичния обем , като ръчния труд по кастрене и разкрояване се замени от 

процесора. Финансовите проявления на закона за единичния обем също могат да се смекчат с 

обединяване на лесовъдните мероприятия и извоза по дадено трасе (Le Doux & Brodie 1982), 

например  регулиране на бъдещия състав и прочистки без материален добив. 

1.1.4.2.  Изборни сечи.  

В степенуваните по височина изборни гори запасът се запазва приблизително постоянен. 

Турнус (год.)  = 
Добив (куб.м/ха) 

                         (2) 
Прираст (куб.м/ха/год.) 

 

1.1.4.3.  Възобновителни сечи.  

Производителността на извоза по носещо въже е най-голяма при възобновителните сечи. 

При тях има изгодно съчетаване на технологичните условия – голяма концентрация на 

материал по трасето, сравнително едри диаметри. 

1.1.4.4. Ветровали.  

Насажденията,  засегнати от ветровал са трудни за работа и опасни за работниците. 

Повалените стъбла лежат безразборно, едно върху друго, а за освобождаване на едно дърво е 

нужно рязане на секции  и кастрене на съседните повалени стъбла. Повечето дървета са 

затиснати от съседните и не винаги е възможно да се оценят силите действащи на натиск или 

опън в различни посоки. Това е и най-честата причина за злополуки.  

1.2.  Развитие на въжените линии в България.  

Горският транспорт в България  възниква първоначално стихийно, без връзка с техническото 

развитие в Западна Европа. Дърводобивът се развива  в близост до населените места и 

потреблението е предимно насочено към дървата за горене. Потребностите на индустрията и 

външния пазар са сравнително малки и промишленият дърводобив се развива на малко 
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места. В планините съществуват общирни неусвоени басейни и дървесината се добива 

предимно на спускане с цапини и животинска тяга.  През 1961 в България работят 246 

въжени линии Wyssen-Пирин и около 20 линии Lasso – Kabel с кръгово носещо-теглещо въже 

за дърва. 

 

1.4. Терени и средства за извоз.  

Направен е преглед на различните средства за извоз в горите – цапини, Log-line, различни 

трактори, лебедки и въжени линии – мобилни и на лебедки с плазове (Фиг. 3). 

Системи на извоз

при дърводобив на наклонени терени,
(технически и стопански граници на приложимост по отношение на извозното разстояние)

2000 2000 н

1000 1000 а

800 800 д

500 500 о

300 300 л

200 200 у

150 150

100 100

до 30% до 40% до 45% до 35%

натоварен

до 10% до 15% до 20% до 20%

100 100

150 150

200 200 н

300 300 а

500 500 г

800 800 о

1000 1000 р

2000 2000 е

полувисящо/висящо
двустр.фикс. на носещо въже едностр.фикс.нос.въже и мачта

мини 

въжена 

линия

дългометр. 

въжена 

линия

до 35 %

наземно

не се препоръчва препоръчва се препоръчва се или не в зависимост от други фактори

повдигнат преден край

селс. 

трактор 

к.ф.4х2 с 

лебедка и 

железен кон

селс. 

трактор 

к.ф.4х4 с 

лебедка 

оборудван за 

гор.раб.

специализ. 

горски трактор 

(колесен) 

к.ф.4х4 

сорт. трак. 

форвардер с 

кран к.ф. 

6х6

ц
а

п
и
н
а

ул
ей късо-метр. 

линия с 

мачта

средно-

метр. 

линия с 

мачта

дълго-

метр. 

линия с 

мачта

ръчен 

извоз
тракторен извоз

до 60%

въжен извоз

до 100%

мини 

лебедк

а

вагон 

самост. 

задвиж- 

ване

радио-

упр. 

лебедк

а

наземен 

извоз с 

трактор и 

лебедка

препоръчва се ограничено

до 100% (мах 120%)до 45%

 

 

Фиг. 3. Терени и средства за извоз 

 

На база направеното изложение може да се формулират целта и задачите на 

дисертационният труд. 

ЦЕЛТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯТ ТРУД Е: Да се изследва комбинираната 

мобилна машина Mounty 4000 с процесор Woody H 50 за извоз, кастрене и 

разкрояване на сортименти, по отношение на производителност и разходи. 
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ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕШАТ СЛЕДНИТЕ 

ЗАДАЧИ: 

• да се изследва влиянието на схемите на извоза с въжени линии върху производителността и 

повредите върху оставащия дървостой; 

• да се изследва зависимостта на добива при различните видове сечи от разстоянието на 

извоза, таксационните данни на дървостоя и работното време;  

• да се обобщят  данните  от годишното натоварване за изминалия период като календарно 

време и добит материал; 

• да се изготвят нормите за дърводобив със СВЛ, MOUNTY 4000; 

•  да се сравнят разходите за машината и себестойността на добития материал с пазарните 

цени на материала у нас; 

•  да се сравнят разходите на машината с разходите на подобната машина Koller 501, 

работеща в същата фирма; 

•  да се направят препоръки за използване на въжената линия според релефа и терените у нас.  

 

ГЛАВА II.  ОБЕКТИ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

2.1. Кратка характеристика на ДГС Смолян, където са проведени изследванията 

Горското стопанство Смолян заема централно място в Родопите. В района 

преобладават иглолистните гори. Общо в горите на стопанството има 49 дървесни и храстови 

вида. Залесената площ на стопанството е 17271,8 ха. Запасът е общо 4 467 805 куб.метра. 

Ползването за 10 годишен период е 355 170 куб.метра. Насажденията са разположени 

предимно на стръмни склонове и са трудно достижими.  

На Фиг. 4 е показано разпределението на запаса и ползването за период от 10 години, 

в зависимост от наклона на дървопроизводствените площите. От фигурата се вижда, че 

основният запас за ползване, възлизащ на 333 860 куб.м се намира на стръмни терени от 37 

до 84%, където са най – рентабилни ВЛ. 
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Фиг. 4. Запас и ползване за период от 10 години по ЛУП, според наклона на терена. 

2.2. Характеристики на въжената линия MOUNTY 4000 (Фиг. 5). 

 

Фиг. 5. Устройство на въжената линия MOUNTY 4000 (Konrad Forsttechnik, 2010) 

2.7.1. Изследване на извозните цикли 

 

Извозният цикъл е сумата от времената за празен ход, натоварване, товарен ход и 

разтоварване. Времето за един извозен цикъл се подразбира без прекъсвания, престой, 

почивки и др. Времетраенето зависи от дължината по носещо въже от машината до мястото 

за натоварване, от разстоянието за страничен подвоз (привличане), от броя сортименти 

(дървета) и от препятствията (наклон на терена, неравност на терена, растителност и др.). 
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2.7.2. Работни времена 

За изследване продължителността на отделните технологични операции е използвана 

методика съгласно IUFRO S3.04.02, 2000г. (Фиг. 6), която традиционно се прилага при този 

вид дърводобивни дейностти. Времената за моторно ръчна обработка при дадения обем на 

един извозен цикъл са съгласувани със сега действащите „Норми и разценки в дърводобива“ 

, приети през 2007г. (Марков, Глушков 2008, 2010). 

 

Фиг. 6. Общото работно време според IUFRO S3.04.02, 2000г. 

 

Прекъсванията са кратковременни нарушения в процеса на работа. При прекъсванията 

двигателят работи. При престоите двигателят не работи. 
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2.8. Оценяване качеството на кастрене и точността на разкрояване 

 

Оставащите след кастренето остатъци от клони се описват по брой, височина и 

дебелина. Дълбоките наранявания, които могат да влошат качеството на фасонираните 

материали също трябва да се оценят по брой и дълбочина. 

 

2.9.  Точност на разкрояване 

Оценява се дали размера по дължина съответства на стандарта. За целта се измерват 

ръчно с ролетка 50 бр. готови 4-метрови сортименти.  

 

2.11.1 Инвестиционна калкулация и сравнение между различни варианти и машини 

 

За предварителни оценки и сравнения може да се използва формулата на  Speidel (1972). 

При нея сложната лихва се заменя с проста, което при горските машини със срок за 

счетоводна амортизация около 10 години е допустимо.  

 

                             k = c +  A/N + i. A/2 ,                                               (3) 

където:  

- k e разходът за обработка на един куб. м дървесина; 

- с са променливите (текущите) разходи (гориво, заплати, обслужване, ремонти); 

- А е доставната цена на машината; 

- N e икономическият живот на машината (около 10 години),  

- i – пазарния лихвен процент за кредити (около 8 %). 

 

2.11.2. Подробно изчисляване на разходите за един МРЧ и един куб.метър извозена 

дървесина.  

Разходите се разделят на постоянни и променливи. Анализирани са счетоводната 

амортизация, лихвата, срокът за възвращаемост на инвестицията, рискът за вложения 

капитал.  

 

ГЛАВА III. РЕЗУЛТАТИ   

3.1. Теоретични основи за определяне на оптималното разстояние между трасетата на 

въжените линии.  

Експериментално е показана разликата между икономическите и екологични 
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последствия от отгледната сеч и Наредба 5. В Наредбата е указано, че разстоянието между 

паралелните трасета при късометражните въжени линии трябва да е 60 m, а между крайните 

точки за закотвяне при ветрилообразните трасета - 120 m. При дългометражните въжени 

линии тези разстояния трябва да са съответно 100 и 200 m. В Австрия, която е водеща 

държава, както при използване на въжените линии, така и при тяхното проектиране и 

производство, разстоянието между трасетата е подчинено на лесовъдските цели и е различно 

при отгледна и възобновителна сеч.  

 

3.1.2. Геометрични аспекти на успоредните трасета                                                               

      Повредите по оставащия дървостой при извоза с въжени линии (Таблица 1.) зависят 

от условията на извоза, от годишното време (лятно и зимно полугодие), от вида на облата 

дървесина, която се извозва (сортименти, окастрени стъбла, дървета с корони), от умението 

на работниците да избират удачен маршрут при наземния подвоз, от ориентацията на трасето 

на въжената линия спрямо хоризонталите, oт наклона на терена. Броят и големината на 

повредите по кората силно зависят от съвкупните условия на извоза (Stampfer, 2002, 

Limbeck-Lilienau, 2002).  

Обикновено за окачестяване на повредите се използва методиката на Meng (1978). 

Оценката на повредите обикновено се изразява като процент на увредените дървета спрямо 

общия брой. Meyer (1992) слага максималната граница при 5 % увредени елитни дървета. 

При извоз с въжена линия Wanderfalke според Stampfer et al. (2003) и извоз на дървета с 

корони по време на растежния период увредените дървета са 10 % от оставащия дървостой. 

Според Limbeck-Lilienau, (2002), Frutig und Trumpi, (1990) и  Toplitsch (1987) при извоз по 

времето на вегетация трябва да се очакват повреди до 20 - 40 %. 

Таблица 1. Данни при дължина на трасетата 200 m, площта на сечището е 2 ha, а добитият 

обем от дървесина е 149,2 m3 

 

Разстони

е м/у тра-

сетата, m 

 

 Брой 

трасета 

за 2 ha 

 

Добив от 

едно 

трасе 

куб.м 

 

Брой 

извозни 

цикли за 

трасето 

 

Брой из-

возни 

цикли за 

2 ha 

 

 Средно  

време за 

подвоз 

 на 1 

цикъл, 

min 

Време за 

привлича

не за 2 

ha,  min 

 

Време за 

монтаж, 

демонта

ж и 

премест-

ване, min 

 

Общо 

време за 

привлича

не и пре- 

местване, 

  min 
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     20        5                 29,84     40    200      1      200   1200   1400 

     25        4   37,30     50    200      1,3      260     960   1220 

     33,33        3   49,74     66    200      2,5      500     720   1220 

     50        2   74,60    100    200      5    1000     540   1540 

     60        1,67   89,52    119    200      7    1400     450   1850 

   100        1 149,20    200    200      14    2800     300   3100 

 

 

Считаме, че указаното в Наредба No 5 разстояние между просеките (коридорите) от 60 

m  е останало от времето, когато масово са използвани дългометражни въжени линии, когато 

за подвоз към тях е използвана животинска тяга или спускане по склона.  

За нашите условия предлагаме при отгледните сечи разстоянието между две просеки 

за КВЛ и СВЛ да бъде между 20 и 30 m, без да бъде фиксирано с подзаконови актове; 

При възобновителните сечи разстоянието да бъде между 40 и 60 m, като всяка втора 

просека, използвана при предходящата отгледна сеч да отпадне. 

При ветрилообразните трасета разстояние между точките на закотвяне в сечището да 

бъде двойно по голямо, а именно 40 до 60 m при отгледни сечи и 80 до 120м. при 

възобновителни сечи. 

 

 

3.2. Структура на работното време при извоза на дървесина със СВЛ Mounty 4000 в 

условията на България 

Със СВЛ е постигната по – висока производителност спрямо късометражните въжени 

линии КВЛ Koller 300, TST 400 и др. при стръмните терени у нас (Бояджиев и др., 2019). 

Ефективността, производителността на добива при изследваната линия са по – високи, тъй 

като добива се извършва с по-малко работници от двойна „дълбочина“ в насаждението и 

обработката: кастрене, разкрояване и рампиране се извършват машинно на работната 

площадка с кран, докато с КВЛ се извършва в сечището, където е значително по – трудно.            

3.2.2. Теренни наблюдения 

Теренните наблюдения бяха проведени в периода между март 2018 г. и май 2020 г., на 

8 различни работни площадки на въжената линия, при организация на работа с трима 

работници (1 - оператор, 1 - чокерист и 1 - секач). Всички работници имаха дългогодишен 
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опит в дърводобива. Трасетата се различаваха главно по дървесен състав, запас и ползване. 

Теренът и инфраструктурата бяха подходящи за усвояване с въжени линии. Теренните 

проучвания се проведоха в отделите на ДГС Смолян в югоцентралната част на България, 

доминирани от иглолистни дървета: смърч, бял бор и ела. Повалянето на дърветата с моторен 

трион около трасето се извършваше след монтажа на въжената линия, а кастренето и 

разкрояването на сортименти с процесор върху разтоварната площадка на камионен път. 

Измерванията на времената за движение на вагонетката беше направено в посока надолу 

(празна) и нагоре (натоварена).  

Добиването на дървен материал беше наблюдавано на 33 линии (трасета). В табл. 6 е 

представена информация за дължината и наклона на всяка линия, вида на сеч и средни данни 

за измерените сортименти при извоза на дървесината. Общото извозено количество 

дървесина е 10 564 куб.m ,б.к. при средна дневна производителност 37,0 куб.м б.к.  

3.2.3. Времеви изследвания 

Извозът на дървените материали с ВЛ е методологически идентично с извоза на 

дървесина с животинска теглителна сила и трактори. Наблюдавахме работните процеси в 

рамките на четири работни операции: 

-  1. Празен ход на вагона;  

-  2. Изтегляне на теглещото въже, отнасяне на куката към повалените дървета с 

корони, формиране на товара; 

-  3. Подвоз; 

-  4. Извоз по носещото въже, разтоварване на дърветата на рампата на машината и 

освобождаване на чокерните въжета.  

3.2.4. Характеристика на технологичния процес по операции 

Наблюдавани са 1250 цикъла с грешка в измерването на времената по-малка от 3%. 

Изследването е проведено при провеждането на сечта и извоза на дървесината от 33 трасета 

по време на двудневни наблюдения   с дневна производителност варираща от 20,9 до 58,0 m3 

и среден курсов товар при ветровалните площи от 1,2 m3, при пробирките 0,9 m3 и при 

групово – постепенната сеч 1,4 m3. Наблюдаваните цикли бяха разпределени във всички 

интервали с дължина 50 m от дължината на отделните трасета. Максималният брой цикли е 

отчетен между 50 и 250 m, като средният цикъл е на 181 m ( Фиг. 7). 
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Фиг. 7. Брой на извозните цикли по дължината на линиите и посока на извоза нагоре        

 

Таблица 2. Обща структура на работния ден при ветровални площи и пробирки - 565 минути 

Работни операции / Work 

Operations 

Ветровални 

площи, 

43 цикъла, min 

Пробирки, 

45 цикъла, 

min 

Ветровални 

площи, % 

Пробирки, 

% 

                                            Производствени времена 

 КВ в извозните  цикли –  

 Т1,Т3,Т7,Т9,Т10 и Т11 

 

40,3 

 

42,1 

 

7,13 

 

7,45 

 Времена за формиране на 

 товара – Т4, Т5 и Т6 

174,9 175,6 30,97 31,09 

 Времена за движение по 

 носещо въже – Т2 и Т8 

95,3 95,8 16,87 16,96 

 Сума от главните  

 производствени 

 времена 

310,5 313,5 54,97 55,50 

                                           Спомагателни производствени времена 

 Подготвително-   

 заключително време 

45 7,97 7,97 
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 Организационно време 5 0,89 0,89 

 Придвижване в рамките 

 на обекта и време за   

 преобо- 

 рудване и инструменти 

8,5 5,5 1,50 0,97 

 Време за поддръжка на 

техниката (отстраняване 

 на неизправности,  

 обслужване   

 и зареждане с ГСМ) 

11 1,95 1,95 

 Сума спомагателни  

 Времена 

69,5 66,5 12,30 11,77 

                                                   Неработно време 

 Нарушения на работния 

 процес (товарене на 

 сортименти, посещение   

 на контролни органи) 

20 3,54 3,54 

 Обедна почивка 30 5,31 5,31 

 Прекъсвания и кратки 

 почивки между извозни- 

 те цикли 

12 2,12 2,12 

 Лично време 8 1,42 1,42 

 Сума непроизводствени 

 Времена 

70 12,39 12,39 

                                                   Време извън работното място                              

 Неуползотворено време 5 0,89 0,89 

Време за пътуване до 

работния обект и     

обратно до базата 

55 х 2 = 110 

 

19,45 19,45 

 Общо / Total 565 565 100,00 100,00 
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3.2.6. Уравнение за времетраенето на извозния цикъл  

Различните автори извеждат уравнения за времетраенето (Таблица 2) на извозния 

цикъл, с помощта на които може да се прогнозира тази променлива величина. Най-общо 

времетраенето зависи от разстоянието на извоз по носещо въже, от страничното разстояние 

за подвоз, от курсовия товар и от трудностите за работа в сечището. Тези трудности са 

представени в числово измерение в публикацията „Сборник технически норми на 

дърводобива“ (Марков и Глушков, 2010). От сумата на различните проценти за увеличаване 

времето за добив на 1 m3  (например за наклон, препятствия, условия на труд) се получава 

коефициента на трудност. Този коефициент на трудност може да се приложи в уравнението 

за време на 1 извозен цикъл. Oт трудностите се получава повече време за изминаване на 

даденото разстояние и затова е логично с коефициента на трудност да се умножи 

разстоянието за страничен подвоз. Извозът с въжени линии има прилика с тракторния извоз 

при наземната част – подвозът или привличането към трасето. Коефициентите за трудност 

според условията на труд (например ветровал, отгледна или изборна сеч) трябва да се 

приложат върху сумарното времетраене на извозния цикъл. Уравнението за един извозен 

цикъл, прилагано за извоза с късометражна въжена линия Koller 300, формулирано от Huyler 

and LeDoux (1997) има следния вид: 

  Tyz = a + b. L + c. B.  + d. Vkt + e . 1/Sv ,                                 (4) 

където: 

- Tyz – времетраене на един извозен цикъл, min; 

- a, b, c, d, e – константи; 

- L – разстояние по носещо въже, m; 

- B – разстояние за страничен подвоз перпендикулярно на носещото въже, m; 

- Vkt – курсов товар, m3; 

- Sv – обем  на средно дърво (сортимент) от курсовия товар  m3. 

За въжената линия Konrad Mounty 4000 посоченото по-горе уравнение трябва да се 

промени, поради това че линията е по-бърза, с по-голяма товароподемност, а и има 

принудително размотаване на теглещото въже, с което се облекчава изтеглянето за 

страничен подвоз. Дефинираните от американските автори константи са изчислени за 

разстояния във футове и обеми в кубични футове, което също налага корекции. Константата 

(a) се явява сумата от кратките времена в извозния цикъл, (b) е число за скоростта на 

движение по носещо въже, (c) за страничното разстояние, а константите  (d) и (e) 

характеризират товара. 
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Предлаганoто уравнение за времетраенето на един извозен цикъл ще приеме следния вид: 

    Tyz   =  (0,92 + 0,0112.L + 0,125B.kt + 1,9.Vkt + 0,65/Sv )ko, , [min]              (5) 

където:  

kt -  коефициент за трудност при извоза с трактори;    

ko - общ коефициент за условията на труд и вида сеч; 

  

За изчисляване на производителността на  час трябва да се използва следната формула 

за броя извозни цикли на 1 час:  

 

                                                        nyz =   ,                                                    (6) 

   Производителността за един час се получава от произведението: брой на извозните 

цикли на 1 час и курсовия товар или: 

 

                                            Ph  = nyz .Vkt                                                               (7)  

  

За да се изчисли дневната производителност, е необходимо да се знае колко е 

ефективното време за извоз Teff. Това време може да се получи, като от общото време на 

обекта се извадят всички почивки, спомагателните времена, подготвително-заключителното 

време и времето за всички прекъсвания: 

 

                                          Pd  = Ph . Teff                                                                  (8)  

  

Тъй като уравнението е за събирателни товари, за единични дребни дървета е съставена 

следната Таблица 3: 

 

Таблица 3. Единични товари от маломерни дървета при разпръснато ползване. 

Обем 

на 

едно  

дърво 

куб.м 

100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 

0,1 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 
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0,2 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 

0,3 4,60 5,60 6,70 7,70 8,80 

0,4 4,75 5,85 6,85 7,85 9,00 

0,5 4,90 6,00 7,10 8.00 9,10 

0,6 5,00 6,10 7,20 8,30 9,20 

0,7 5,08 6,15 7,25 8,25 9,30 

 

 

Фиг.  8. Часова производителност в зависимост от курсовия товар, (без коефициенти на 

трудност според условията на работа) при работно разстояние 100 m и В = 10 m.  
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Фиг. 9. Часова производителност при работно разстояние 100 м и средно странично 

разстояние В = 10 м. 

3.2.7. Фактори, ограничаващи високата производителност на извоза 

Сумарното работно време на обекта средно е 7 часа и 30 минути. От тази стойност се 

изваждат всички спомагателни и неработни времена и различните прекъсвания. Доста 

оптимистично времето за извоз се оценява на 5 часа и 10 минути, ако за товарене се отделят 

не повече от 20 минути на ден. Oт това резултира една висока производителност (Фиг. 8 и 

Фиг. 9). 

3.2.9. Наблюдения при демонтажа и монтажа на въжената линия 

 

Времето за преместване зависи от ситуацията при монтажа, от дължината на трасето 

от броя на междинните подпори със седлови стойки, от наличието на подходящи дървета за 

анкери и подпори и от релефа. Необходимото време за целта е дадено на Таблица 4  и Фиг. 10.  

При трасирането се използват услугите на техник-лесовъд. Освен компас “Меридиан” 

се използват следните инструменти: цветен спрей за маркиране, жалони, моторен трион, 

брадва или косер за храсти и маломерни дървета, които осуетяват добрата видимост. 

 

 

 

Фиг. 10. Зависимост между дължината на трасето на въжената линия и необходимото 

време за трасиране и монтаж на въжената линия (включващо и времето за изсичане на 

просеката) 

 

Таблица 4. Средно време за преместване на въжената линия, демонтаж/монтаж според някой 

от чуждестранните автори 
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Вид трасе 

KOLLER 600 

Frutig, Truempi, 

1990 

SINCROFALKE 

3t 

Stamper et al., 

2008 

KOLLER 507 

Schweier et al. 

2020 

MOUNTY 4000 

Средно време за преместване в минути 

Без крайна 

мачта и  

междин. подп. 

200м. 

290 136 - 160 

С крайна мачта 

и две подпори 

– 200м. 

426 208 540* 280 

С крайна мачта 

и две подпори 

– 300м. 

600 262 750* 350 

С крайна мачта 

и две подпори 

– 400м. 

720 328 1020* 400 

 С крайна 

мачта и две 

подпори – 

500м. 

852 404 - 450 

С крайна мачта 

и две подпори 

– 600м. 

960 506 - 485 

* -Добив на едра букова дървесина 0,5m3 на един линеен метър от трасето; 

 

3.2.10. Сравняване на получените данни с резултатите на някои чуждестранни автори 

 

Таблица 5. Някои технически параметри на извоза при подобни среднометражни въжени 

линии при извоз на дървета с корони и при сортиментен добив и извоз (при KOLLER 600). 

  

Параметри Wanderfalke Syncrofalke Syncrofalke Koller 600 
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Stampfer et al. 

2003,пробирки 

Stampfer et al. 

2003,пробирки 

Opeka, 2008, 

възобнов.сеч 

Frutig, Truempi 

1989, 

възобнов.сеч 

 Време за   

 1 цикъл (min) 

5,46 5,01 11 7,5 

 Курсов товар,m³ 0,59 0,89 1,46 1,2 

 Обем на 1 сор- 

 тимент,  m³ 

0,085 0,146 0,386 0,4 

 Ср. извозно 

разстояние,  m 

88 178 240 200 

 Страничен под- 

 воз , m 

10,79 5,11 до 20 17 

 

3.2.11. Сравняване на разходите за добив, извоз и обработка между СВЛ „ Mоunty 4000”  

с процесор Woody H50 и СВЛ „Koller 501” с процесор Woody H60 

 

За сравение са взети разходите на двете въжени линии, собственост на фирмата 

„Форест - Бул“ ЕООД. За изчисляване на разходите е приложена методиката на Heinimann, 

(1986) и актуализираната по-нова методика на KWF (Merkblatt Nr. 17/2013). 

 

Изчисляване на разходите за един Машинен Работен Час (МРЧ) 

Таблица 6. Разходи при Konrad Mоunty 4000 с процесор Woody H50 и Koller 501 с процесор 

Woody H60 , при добив 7 куб.м / час б.к. 

 

      Разход в лв.                   Моunty 4000                         Koller 501 

        Oбщо       За 1  МРЧ         Общо      За 1 МРЧ 

 Цена за употре- 

 бявана машина 

      150 000         150 000  

 Остатъчна    

 стойност след 5 

        64 460           12,89          64 460         12,89 
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 години* 

 Време в години             5               5  

 МРЧ на година          1 000           1 000  

 Общо МРЧ          5 000           5 000  

 Счетов. амор - 

 тизация (СА) 

 на час 

 150 000 : 5 000           30,00   150 000 : 5 000         30,00 

 Ремонтна квота     Фактор 1,2           36,00     Фактор 1,4         42,50 

 Год. Лихва 8 %          6 000             6,00           6 000           6,00 

 Застраховка ГО 

 Годишна 

  (за зем.машина) 

        200  

            0,20  (за зем.машина) 

         200  

          0,20 

 Данък, годишен         250             0,25          250           0,25 

 Гараж и охрана               1,00             –           1,00 

 Режийни    10 % от СА             3,00            3,00 

 Общо  посто- 

 янни разходи –  

 намаление от 

 остат.стойност 

           76,45  

      –  12,89 

         82,95  

    –  12,89 

 Сума постоянни 

  Разходи 

             63,56          70,06 

         

 Променливи  разходи: 

 Гориво при 

добив 

 7 куб.м/час 

           22,00           22,00 

 Смаз. Средства 

 тов.автомобил 

 20 % от горивото             4,40             4,40 

 Персонал ** 

 (7 куб.м/час) 

          123,00          123,00 
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 Стом.въжета 

 носещо 

 теглещо 

 възвратно 

              

            4,00 

            2,50 

              - 

          

           4,00 

           2,50 

           5,00 

 Гуми за товарен  

 автомобил  

   10 х 500 лв.             1,00             1,00 

 Хидравлично  

 масло,греси и др. 

 

В.линия,процесор 

             4,00             4,00 

 Консумативи   

 Процесор 

 Вериги, шини, 

верижно масло, 

Ножове 

            3,50             3,50 

 Сума променл. 

 разходи  

         164,40         169,40       

 Общо за 1 МРЧ          227,96         239,46 

*   Предполагаема стойност при продажба, дисконтирана към датата на закупуване 

** Към персонала са включени разходите за моторни триони, лични инструменти, 

раб.облекло, лични предпазни средства и консумативи (гориво, обслужване) за служебния 

автомобил 4 х 4 на бригадата. 

*** Данните са от лятото на 2021 г. 

 

При намаляване на добива в m³/час - променливите разходи намаляват. При увеличаване на 

добива в m³/час  - променливите разходи растат. Постоянните разходи са независими от 

добива. Обшата сметка е дадена  в Таблица 6. 

Икономически аспекти 

При извоза с въжени линии на стръмен терен възниква въпросът за икономическата 

целесъобразност и разходите на един Mашинен Работен Час (МРЧ)  и 1 m3.  Тези разходи са 

представени на Таблица 6. 

 

3.2.12. Начисляване на разходите за преместване на линията 
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Преместването включва придвижването по пътищата, монтаж и демонтаж От 

досегашните операции по преместване на линията има приблизителни данни какво е 

съотношението - Сумарни часове за преместване / МРЧ по брояча на машината. Например 

това отношение може да е 2 : 1. При преместването разходите за персонал отпадат, защото 

бригадата получава месечно възнаграждение според добива. 

 

3.2.13. Разпределение на календарното работно време през работния период 

Таблица 7. Разпределение на календарното работно време                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Календарно 

работно време 

Работен период (години) 

2018 2019 2020 

Добив м3 б.к.  4430 6929 6720 

Условни раб. дни 

Извоз 

122 161 128 

Условни раб. дни 

Преместване 

32 40 36 

 МРЧ  извоз 791 1066 960 

 МРЧ  монтаж/дем. 129   160 145 

 МРЧ Общо 920 1266 1105 

 

Резултатите от това изследване, ще послужат за допълнение към настоящите норми. 

Това проучване е важно поради факта, че при дърводобива в гората, на разстояние от 200 – 

300 м от горски път на стръмни терени наличният запас на ползване е значително намалял, а 

на места отсъства, поради преобладаващия у нас извоз с КВЛ като KOLLER 300. 

Наблюдавани са 1250 цикъла при провеждането на сечта и извоза на дървесината от 

33 трасета. Отчетена е дневна производителност варираща от 20,9 до 60,1 m3  б.к. при среден 

курсов товар при ветровалните площи, пробирките и групово – постепенната сеч съответно: 

1,2 m3, 0,9 m3 и 1,4 m3 б.к. Преобладаващият брой извозни цикли (курсове) са отчетени 

между 50 и 250 m, като средният цикъл е на 181 m. 

Общото работно време се подразделя на следните основни времена: Извоз и 

обработка – 52%, Демонтаж, преместване и монтаж – 13%, Спомагателно време – 10,5%, 

Почивки и прекъсвания – 11,5%, Пътуване на бригадата до и от обекта и  неоползотворено 

време – 13%. Годишното натоварване варира от 920 до 1266  МРЧ, средно за трите 

наблюдавани години е 1097 МРЧ (Таблица 7). 

Препоръчителни са технологични и технически подобрения, например въвеждането 
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на самоотключващи се с радиосигнал чокерни връзки. 

Сравнявайки нашите изследвания с данните от чуждестранни автори, можем да заключим, че 

среднометражната въжена линия MOUNTY 4000 е съвременно високопроизводително 

средство, което успешно ще се внедрява от дърводобивните фирми и в бъдеще. 

СВЛ MOUNTY 4000 (ПЛАНИНСКИ ХАРВЕСТЕР) се оказа изключително подходяща 

за извоза на дървен материал в нашите гори, освен че е високопроизводителна, също така е 

приспособима към горската инфраструктура, терени и лесовъдските подходи на работа..    

3.3. Изследване работата на планински харвестри при добив на дървесина във 

ветровални зони 

Целта на това изследване е да се представят данни от работата на два планински 

харвестъра (MOUNTY 4000 и KOLLER 501) - комбинирани машини от среднометражна 

въжена линия (СВЛ) и кран процесор в сравнение с ръчно-моторен метод за първична 

обработка на дървесината във ветровална зона на ДГС Смолян. 

3.3.2. Теренни наблюдения 

На 18 януари 2018 г. вятър с пориви над 100 km/h удря гората над Смолян, за минути 

поваля вековни дървета като преплита хиляди стъбла по терена и върху пътищата. Според 

първоначални данни на ДГС Смолян, падналата дървесина е повече от два годишни 

лесосечни фонда или към 03.05.2018 инвентаризираната дървесина е  75 458 m3.  

 

Таблица. 8. Характеристика на извозните цикли и производителност 

 

   Производи-

телност на    

   МРЧ/ 

  m³, б.к. 

Среден диа-

м. на 

добития 

сортимент, 

  cm б.к. 

 

Продължи-

телност на 

извозния 

цикъл, min. 

 

 Курсов    

 обем, 

 m³ б.к. 

 Време за 

 обработка 

 с проце- 

 сор на 

 курсовия 

 обем, sec. 

 Време за 

обработка с 

моторен 

трион на 

курсовия 

обем, min 

Кonrad Mounty  4000  с процесор Woody 50 

Средно 

 

    6,57     27,2       6,72      0,74      60,67     17,40 

Стандартно        8,5       3,21      0,49      35,44        
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отклонeние  

Коller 501 с процесор Woody H 60 

Средно     7,29     27,4       7,21      0,86       86,62      18,10 

Стандартно 

Отклонeние 

       6,4       2,66      0,33       31,31         

 

Показаната производителност е характерна за изследваните машини и е 

представителна за една типична ситуация при даден диаметър на добивания сортимент и 

местните условия (Таблица 8). 

Коефициентът на ефективност при дадения среден сортимент спрямо ръчния труд при 

системата Mounty 4000 е 1 : 17,2 , а при системата Коller 501 –  1: 12,5. 

 

3.4. Точност на разкрояването на дървените материали с кран - процесор WOODY H 50 

 

У нас преди 30 години са провеждани изследвания на различни навесни кастрещо – 

разкройващи машини: Стрипер II (Дания), Вимек Г - 30 (Германия), Пика – 35 (Финландия),  

при различни схеми на отгледни сечи.  Въпреки предложението на авторите за замяната на 

ръчния труд с кастрещо – разкройващи машини, последните не са намерили приложение 

поради високата доставна цена и високата производителност, която изисква много работници 

да добиват, извозват и захранват машините с дървета, а в този момент е нямало недостиг на 

работна ръка и масово са навлезли леките моторни триони за провеждането на отгледните 

сечи (Аспарухов, Стоянов и Костов, 1990). 

Вички гореописани автори са на единно мнение, че всеки 2 cm над  стандарта при 4 

метровия сортимент пораждат приблизително 0,5% нарастване на реално продадения обем 

спрямо фактурирания. При 4 cm над надмярката 1%, при 6 сm 1,5%. и т.н. От сортиментната 

структура и продажната цена може да се изчисли финансовата загуба. 

Целта на настоящото изследване е да анализира факторите, влияещи върху точността 

на измерване по дължина при кран-процесор WOODY H 50, както и да определи 

икономическите въздействия от продажбата на по-дълги сортименти от договорените.  

 

       3.4.2. Резултати от изследването  

При обработката на основният масив от данни се установи, че при по-тънките 

сортименти с диаметър от 10 до 25 cm, дължините им са в границите 406-409 cm, които са 

45,53% от общото количество със средна стойност 409,15 cm.  При  сортиментите с диаметър 
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25-40 cm,  64,10% от дължините са в интервала 408-411 cm, където се намира и средната 

стойност от 410,17 cm. (Taблица 9). Тук отбелязваме свръхнадмярка, като средният 

сортимент достига 410 см. При 0,77 % от сортиментите е измерена дължина над 431 см. Ако 

се има предвид зададения размер в процесора (408 cm) тази свръхнадмярка е над 23 cm. 

Процентът на сортиментите,  които са по-дълги от европейския стандарт (маx. 420 cm) в клас 

по диаметър 10-25 cm е 2,16%, а в клас по диаметър 25-40 см е 3,00%. 

 

 

 

Фиг. 11. Точност на разкрояването на сортименти със среден диаметър в диапазона от 10 до 

25 см, при зададена стойност в операционната система на процесора 408см.  

 

 

 

Фиг. 12 Точност на разкрояването на сортименти с диаметър в диапазона от 25 до 40 см, при 

зададена стойност в операционната система на процесора 408см.  
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Фиг. 13. Времена за машинна обработка на дървета от бял бор в зависимост от диаметъра на 

гръдна височина. 

 

 

 

Фиг. 14. Времена за машинна обработка на дървета от смърч в зависимост от диаметъра на 

гръдна височина. 

        

Таблица 9. Размери и процентно разпределение на сортиментите според клас по диаметър 

Среден 

диаметър* 

Под 404 cm 404 – 405 

cm 

406 – 409 

cm 

410 – 420 

cm 

Над 420 cm Средна 

стойност 
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[cm] 

10 – 25 14 бр. 

1,17% 

105 бр. 

8,77% 

545 бр. 

45,53 % 

507 бр. 

42,36 % 

26 бр. 

2,17 % 

409,15 cm 

25 – 40 10 бр. 

0,98 % 

47 бр. 

4,58 % 

312 бр. 

30,44 % 

626 бр. 

61,37 % 

27 бр. 

2,63 % 

410,17 cm 

 

⃰  дължината е закръглявана на цял сантиметър. 

 

Мерките за намаляване на грешката по дължина, които може да предприеме 

операторът са анализирани по вид и поява. 

 

 

 ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

ИЗВОДИ: 

1. Гъстотата  на горската пътна мрежа в България е главен фактор, който снижава 

ползата от употребата на СВЛ. Дори при средно теоретично разстояние 500-700 

метра между два скатни пътя, (гъстота 14-20 лин. m на хектар), каквато е 

ситуацията в Словенските Алпи и Карпатите, усвояването е недостатъчно, най-

вече заради наличието на недостъпни части от насажденията, лошо качество на 

пътищата и недостиг на място за площадките за въжените линии.  

2. Стемежът към рационализация може да се развива в две направления. Едното 

направление е в посока нарастване на ефективното време за извоз спрямо 

съвкупното време на обекта и повишаване на дневната производителност. Другото 

направление може да се изрази в стремеж да се повиши календарното натоварване 

в МРЧ на година. Това се отразява и в снижаване относителния дял на 

постоянните разходи (амортизация, лихва, режийни и др.) и по-добра 

възвращаемост на инвестирания капитал. Това снижаване може да е вторичен 

ефект от по-рационалното използване на годишния прираст. Ползването по 

прираст може да бъде по-ефективно, ако се усвоят насаждения за отгледна сеч с 

въжени линии. Това означава ранно определяне дървета на бъдещето, рационални 

прореждания и регулиране на видовия състав. С такива мерки нараства 

устойчивостта на оставащия дървостой спрямо абиотични вреди и насекоми, както 

и диаметърът на елитните дървета, които ще се ползват при възобновителната сеч.  
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3. Наблюдава се голям добивен потенциал в „дълбочина“ при усвоените насаждения 

с КВЛ и с тракторни пътища. В тези дървостои се е натрупало изоставане с 

отглеждането, съпровождано от всички потенциални рискове – снеголоми, 

ветровали, каламитети и похабяване на дървесината. 

4. Отгледните сечи се извеждат по моторно-ръчния метод и с извоз на сортименти. 

Този подход при висок дял на ръчния труд и малък обем на единичния сортимент 

според сегашните условия става все по-нерентабилен. Тук може да се приведат 

хуманни и ергономични съображения – потенциална опасност от злополуки при 

обработка, високо физическо натоварване при по-малки доходи поради 

конкуренцията на високомеханизираната техника. Дори при незачитане на тези 

съображения недостигът на работна ръка в горите прави процесорната техника 

при въжените линии безалтернативна. 

5. Комбинираната машина MOUNTY 4000, отговаря на съвременните хигиенни, 

ергономични и безопасни условия на работа, като заменя тежкия труд на 15 – 17 

горски работника в първата половина на работния ден, докато във втората 

половина, сравнението е безпредметно, защото производителността на ръчния 

труд рязко спада, с около 50 – 60%. 

6. С комбинирани машини (планинските харвестри), може бързо и качествено да се 

усвоява дървесината от площи с абиотични щети върху дървостоя; 

7. Изследваните системи позволяват непривлекателния и опасен ръчен труд при 

кастренето и сортиментирането на стъблата на стръмни терени да бъде заменен от 

кран-процесор. Относителната производителност на кран-процесора при среден 

диаметър на сортимента 27-28 cm е 12 до 17 пъти по-голяма от 

производителността на един работник с моторен трион; 

8. За нашите условия процесора Woody H 50 е по-удачен вариант за интегриране със 

СВЛ, тъй като е по-лек с 535 кг и това му позоволява да е по-маневрен и по-бърз 

при сортименти с диаметър до 35 cm, които преобладават. 

9. Изведени са нормите за извоз с СВЛ, които отсъстваха в официално приетите през 

2007 г. 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

1. За нашите условия препоръчваме при отгледните сечи разстоянието между две 

просеки за КВЛ и СВЛ да бъде между 20 и 30 m, без да бъде фиксирано с 

подзаконови актове; 
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2. При възобновителните сечи разстоянието да бъде между 40 и 60 m, като всяка 

втора просека използвана при предходящата отгледна сеч да отпадне; 

3. При ветрилообразните трасета разстояние между точките на закотвяне в 

сечището да бъде двойно по голямо, а именно 40 до 60 m при отгледни сечи и 

80 до 120 m. при възобновителни сечи. 

4. При организиране на сечта в дадено насаждение се препоръчва, по карта и на 

терен да бъдат определени и „отворени“ трасетата на терена, като преди да 

пристигне машината да бъдат готови минимум три трасета, с което се 

осигурява ритмична работа на машината. 

5. Препоръчва се след повалянето на иглолистни дървета в сечището, вършината 

да се отрязва в мястото където диаметъра на стъблото е под 8 cm и да се 

изоставя на място с цел подобряване на почвените условия.  Освен това, 

грубите клони особено на белия бор с диаметър над 5 cm, трябва да се отрязват 

също в сечището, на нивото на стъблото, независимо диаметъра на наплива. 

Изоставената биомаса в сечището няма да надвишава 10% от изискуемата, по 

Наредба №8 за сечите в горите. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Въжената линия Mounty 4000, съоръжена с процесор Woody W 50 (производство на 

австрийската фирма Konrad Forsttechnik) е една добре проектирана, произведена и 

коплектована машина.  Вагонетката е произведена от друга австрийска фирма Mayr Melnhof. 

Кранът е произведен от фирмата PЕNZ.  Производителите са съчетали различните агрегати 

според  възприетата  концепция за извоз – извоз нагоре в двувъжена система с 

гравитационно спускане на вагонетката, като са се отказали да усложнят системата с 

допълнителни лебедки за извоз надолу и за равен терен. Характерно за изделието е съосното 

разположение на мачтата, крана и кабината за управление. Барабаните за работните въжета 

са поместени между осите на превозното средство, с което е снижен и центърът на тежестта. 

Така върху шасито на товарния автомобил се е получила широка равна повърхност, към 

която е захваната прибираща се в транспортно състояние рампа с назъбен край за полагане 

на извозените стъбла. Зад кабината на товарният автомобил е лебедката за монтажното въже 

и място за инструменти.  

Активното размотаване на теглещото въже към товара, осъществено с едноцилиндров 

дизелов двигател в самата вагонетка повишава производителността на системата. 

Процесорът е съвместим с въжената линия и крана, той е ограничен по диаметър за кастрене 

до 50 cm. Това не снижава производителността на цялата система и я прави подходяща за 
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всякакви сечи в нашето горско стопанство, защото преобладават дърветата с d1,3 под 50 cm. 

Този процесор е по-лек от процесора Woody W 60, който е предназначен за кастрене до 60 

cm и се монтира масово към въжените линии в страните около Алпите (Германия, Австрия, 

Словения, Италия и  Швейцария). Сравняването на двата процесора, монтирани на въжени 

линии, собственост на фирма в гр. Смолян показва, че движението на крана (стрела и 

процесор) без товар изисква по-малко време при Woody W 50. Това проличава при 

нареждане на получените сортименти, при последователно захващане на дърветата от 

курсовия товар и при разчистване на работната площадка (рампата) пред машината от клони.  

Процесорът ефективно заменя моторно-ръчния труд. Ефективността нараства с намаляване  

диаметъра на добиваните сортименти. При дребната дървесина клоните са по-тънки, но 

когато работникът кастри с моторен трион, пак трябва да се придвижва покрай стъблото, да 

кастри, измерва и разкроява на сортименти.  При обработка на дървета от високо-планински 

смърч клоните достигат диаметър 10 - 12 cm. Тогава трябва да се приложи динамично 

(ударно) кастрене със засилване и връщане. При тази операция се появяват удари и 

сътресения, мерната ролка губи контакт с дървесината, което се отразява върху точността на 

измерването по дължина. При този процес е възможно стъблото да бъде изместено от осевата 

линия на валците поради натежаване на короната да се получи отрязване под ъгъл при 

разкрояване.  

Природосъобразност  

Природосъобразността на извоза може да се дискутира в два аспекта. Първият аспект е 

ширината на просеката, нейната ориентация спрямо хоризонталите, повредите върху почвата 

от извоза в полуподвесно състояние или най-общо механичните последствия от 

прокарването на трасето. Вредните последствия се усилват, когато се извозва с ниско носещо 

въже и когато трасето е перпендикулярно на хоризонталите. Тогава са налице предпоставки 

за ровинна ерозия от течащата по склона вода. Тази опасност е по-малка, когато върху 

почвата остават клони и вършина от поваляните дървета и носещото въже е по-високо. За 

вдигане на стъблата по-високо при извоза са необходими по-високи подпори или повече 

време при монтажа на въжената линия. Тъй като на бригадата се плаща само за извозеното 

количество дървесина, работниците нямат интерес да усложняват монтажа и оборудването 

при междинните подпори.  Дори при неголям товар (отгледни сечи, короядни гнезда в млади 

насаждения и малък добив на трасе) бригадата е нащрек, дали няма да започне да се 

изкоренява анкерно дърво, тъй като в младите насаждения няма едри дървета и не са 

съоръжени М-образни подпори върху две опорни стъбла. При такава ситуация с монтажа 

отрицателните последици обхващат целия механичен аспект – повреди по граничните 
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дървета, скарификация на горния почвен слой и същевременно намаляване на курсовия 

товар и с това на производителността.  

Вторият аспект на природосъобразността е свързан с обедняване на почвата от износа на 

минерални елементи, които напускат насаждението заедно с клоните при извоза на дървета с 

корони. Клоните, останали от кастренето се трупат на купчина, като се предпочита тази 

купчина да е встрани от работната площадка, която трябва да е свободна за окастрените 

сортименти. Засега няма наредби и инструкции за третиране на купчините. От една страна 

зелената листна маса и активната проводяща тъкан в клоните съдържат ценни хранителни 

вещества, а от друга могат да бъдат енергийна суровина. Възможни са няколко способа за 

третиране на купчините от клони, останали след извоза: 

 Раздробяване със секачни машини и равномерно разпределение на чипса обратно 

надолу по склона; 

 Раздробяване със секачни машини след изсушаване по естествен път и използване на 

дървесината като гориво; 

 Балиране на клоните, изсушаване, превозване и производство на енергиен чипс на 

площадка на топлоцентралата. 

Първият вариант е най-екологичен, а последният най-технологичен и при него 

изсушаването на горивото е най-добро. Тези варианти засега не могат да се дискутират, 

поради слабия интерес от страна на потенциалните потребители и недостатъчният 

технологичен ресурс на местната промишленост. Горските работници също нямат интерес да 

събират вършина на горен склад, където мястото при площадка на стръмен склон е 

ограничено. При извоз на дървета с едри клони може да се приложи частично кастрене на 

едрите клони с моторен трион и отрязване на върха до диаметър 8-10 cm при едрата 

дървесина. Отделянето на връшката е задължително в Средна Европа при извоз на дървета с 

корони. Това се е наложило като минимален екологичен стандарт при напълно незначителни 

загуби при технологичната дървесина.  

Системата Mounty 4000 е съобразена с лесовъдните условия и подходи у нас. При монтиране 

на линията просеката може да е много тясна, когато за трасиране се използват оптични уреди 

и жалони. При завоите на извозваните дървета към линията граничните стъбла се повреждат 

и тяхната кора се обелва. При самия извоз тези стъбла се оставят като „направляващи“, но 

след извоза, преди демонтажа на линията повредените дървета трябва да се повалят и 

извозят. Като резултат просеката се разширява, но не е трудно да се спази предвидената в 

Наредба 5 максимална ширина за късометражна въжена линия от 4 метра. След около 5 

години няма да е възможно да се разбере къде е имало сеч и извоз. На освободената площ се 

запазва горския климат и  условията за покълване на семена от всички местни видове. По 
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първоначалните трасета, прокарани през 2018 години в местността „Стария връх“ вече е 

започнал самосев на смъч и бял бор.  

Аварийност и престои 

Системата Mounty 4000 през наблюдавания период показа относително малко откази и 

престои. Освен редовната подмяна на износени детайли по режещия апарат на процесора, 

крепежни елементи за монтаж на седловите стойки, обвързващи въжета, колани за анкерните 

дървета се е наложила смяна на теглещо въже, хидродвигател на процесора и ремонт на 

поместения във вагона едноцилиндров дизелов двигател за активно размотаване. Доста 

главоболия са се получили след скъсване на гумени тръбопроводи за хидравличната уредба и 

тотален отказ на системите в полеви условия. Тези откази, сравнени със системата Koller 501 

/ Woody W 60 собственост на същата фирма са сравнително малко. При системата Koller 501 

времето за ремонт с престои на машината в базата е било много повече, което при по-старата 

машина е закономерно. При тази машина съчетанието въжена система – вагонетка – кран- 

процесор не е оптимално. Процесорът е тежък за крана и изисква голям дебит на 

хидравличната уредба, а при вагонетката активното размотаване с възвратното въже не 

работи добре.  

 СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ    

1. Проведени са комплексни проучвания на извоза с мобилна въжена линия Mounty 4000  

с процесор Woody H 50 при различно извозно разстояние и курсов товар, при 

различни видове сечи на стръмни терени. Изяснени са особеностите на извоза при 

използване на активното размотаване на теглещото въже и съвремено управление на  

вагонетката – автоматично спиране в точката на предишното натоварване и пред  

машината, автоматично намаляване на скоростта при подпорите. 

2. Предложено е уравнение за прогнозиране и нормиране на добива, в което с проста 

замяна, според актуалните условия, различни за всяко трасе и добив при дадения вид 

сеч, може да се изчисли добива при известно ефективно време за извоз на обекта. 

3. Показано е, че разстоянието  между две просеки  на въжена линия  оказва влияние не 

само на разходите за извоз,  от това разстояние зависят пораженията по оставащия 

дървостой , от триене и обелване на кората при извоза, което не е продуктивно при 

отгледните сечи.  Фиксирането на разстояние 60 м при различните сечи според 

Наредба No. 5 от 2014 г. при всички сечи: отгледни и възобновителни, е в разрез с 

лесовъдската наука. 

4. Направено е сравнение между процесорите Woody H 50 и Woody H 60, собственост на 

една и съща фирма от Смолян, при обработка на сортименти при ветровал, при 

сходни условия. Процесорът Woody H 60, като по-тежък, с по-голям дебит на 
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хидравличната уредба, има оптимално използване при сортиментите над 40 cm, 

където времето за обработка с процесора Woody H 60 e по-малко. При сортиментите 

със среден диаметър под 40 см процесорът Woody H 50 има предимства по маса и 

скорост на кастрене. 

5. Анализирана е грешката по дължина на готовия сортимент, окастрен и разкроен от 

процесора и загубите от прекомерната надмярка за собственика на гората. Показано е, 

че грешката по дължина зависи от диаметъра,  от качеството на сортимента и от 

недостатъците на дървесината. 

6. Доказано е, че времето за окастряне и подреждане на сортиментите е по-малко от 

времето за извоз, защото пътуването по носещо въже и работата в сечището изисква 

повече време от обработката с процесора. Само при много едри стъбла и обработка с 

моторен трион на горна станция е възможно да се получи изчакване  от  работниците 

в сечището поради удълженото време за обработка на горна станция. 
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STUDY ON THE OPERATION OF A MOBILE COMBINED MACHINE (SKY WAY AND 

PROCESSOR) FOR TRANSPORTING AND PROCESSING OF ROUND WOODEN 

MATERIALS ON STEEP TERRAINS IN THE RHODOPES 

 

(SUMMARY) 

The subject of the dissertation is the research of a mobile combined machine Mounty 4000. In 

the dissertation, in addition to a historical overview, there is an overview of the development of 

cableways by classes according to the working distance and drive. In the methodology section there 

is a description of the applied methods for estimating the working hours and the transported stalks. 

When exporting, the time for one cycle depends on the lateral distance for attracting the 

material. According to Ordinance № 5, the distance between two clearings in the case of short and 

medium-length cableways cannot be less than 60 m. At this distance, more damage and damage to 

border trees occurs. Costs are also rising due to the increased lateral distance. 

The main working hours are characterized - auxiliary time, export time, non-working hours, 

breaks and downtime. Tracing, assembly and disassembly times are also quantified. 

An equation for forecasting and normalization of yield is proposed, in which with a simple 

replacement the hourly yield can be determined according to the export distance, the lateral distance 

for attraction and the volume of the cargo. 

The calendar load in machine working hours is analyzed. From this load comes the time for 

return on invested capital and annual yield. 

The time for installation and dismantling depends on the distance, the terrain, the presence of 

large trees for intermediate supports. There are two types of installation - on existing trees along the 

route and with the use of imported materials. 

The use of the medium-length cable car in the windy area is advantageous. The fallen stems 

are thrown indiscriminately, which leads to risky situations for the staff. Transportation is slower 

and more difficult. 

The time for trimming, grabbing and ordering assortments is less than the time for export. For 

large branches, dynamic pruning with reinforcement and return should be applied. During this 

repeated passage through the blades, shocks and vibrations occur, in which the measuring roller 

loses contact with the wood. The shortcomings of the wood trimming result in an error in length in 

the finished assortment, which is presented as an average end result. This error leads to a loss to the 

owner (Forestry). 
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