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ВЪВЕДЕНИЕ 

Рекултивация на минни обекти обикновено започва, докато 

добивът протича активно в друга част на мината. Такъв подход намалява 

до минимум отпечатъка на човешката дейност в открити мини. 

Успешната рекултивация изисква мнение и помощ от местни 

заинтересовани страни и експерти по екология. Идентифицирането на 

всички застрашени растения и животни,  планиране за отводняване и 

определяне на оптималната употреба на земята са ключови първи стъпки, 

които са специфични за всеки обект. При установяване на важни 

критични точки в плана на рекултивация, започва процесът за обработка 

на земята. Използват се различни машини, пригодени за обработка на 

обекта. Този доклад ще ви запознае с иновативно решение на 

специализираното ремарке за мотоблок с ред преимущества пред други 

подобна техника на достъпна цена [1].  

КОШ НА РЕМАРКЕТО 

При анализ на кошовете, монтирани на предлаганите на пазара 

малки ремаркета за мотоблок, както и на опита в конструирането на 

кошове за различни видове товари по света, е избиран универсален кош. 

Неговите особености са следните: 

 Дъно със скосени ъгли; 

 Бързо сваляща се седалка в предния край на коша; 

 Заден капак с горни панти, от които да се сваля лесно; 

 Оси за самосвалиране. 

Разкрояването на листовете ламарина е показано на фиг. 1. То е 

разчетено така, че един цял стандартен лист ламарина с размери 200 × 

100 cm (201 × 101 cm), да послужи за дъно, като при това не се отделя 

отпадък, а втори лист ламарина се разделя за двете страници и точно за 

останалите места без отпадък [4]. 

При кош със скосени ъгли има малка загуба на обем в ниската част на 

коша, но силно намалява вероятността за задържане на част от товара в 

страничните ъгли при гравитачно самосвалиране. Дъното е гладко, т.к. 

допълнителни гънки и фигури по него биха подобрили здравината, но ще 
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влошат чистотата на вътрешността след стоварване. Оребрението на 

дъното е от долната му страна с правоъгълен ПЕЗ (електро-заварен 

профил). 

 

Фиг. 1. Модел на листове на ремаркето 

Дъното на коша е прикрепено към два надлъжни профила, 

пресичани от два напречни. Странично е достатъчен двойния ръб, а 

отвореното пространство отзад е осигурено срещу разтваряне с два 

хоризонтални и два вертикални профила, свързани и подсилени с планки. 

Пространството, което определя вместимостта на предложения кош 

(фиг. 2). 

 

Фиг. 2. Вместимост на коша 
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Задният капак е с бързи закопчалки и панти, които позволяват 

бързото му премахване. 

РЕМАРКЕ ЗА МОТОБЛОК/МОТОКУЛТИВАТОР 

Едно от най-големите преимущества на предложения модел 

ремарке за мотоблок е използването на задно окачване от лек автомобил 

[3], [4]. Сред ползите от това са: 

 използваните колела са със много здрави стоманени джанти, които 

заедно с гумите могат да понасят много голям товар; 

 подмяната на пробити гуми става с подходящи по размер, които 

вече са отпаднали от използване на автомобили; 

 лагерите на колелата са от тежка серия и гарантират много голямо 

натоварване на оста на автомобила, следователно и на ремаркето; 

 спирачките от лекия автомобил безспорно осигуряват 

безопасността и предпазват от инциденти по време на движение, 

дори при спускане по наклон с претоварено ремарке. 

Общ вид на ремаркето е даден на фиг. 3 [5]. 

 

Фиг. 3. Общ вид на модела ремарке 

С предимствата на излязлото от употреба окачване от автомобил, 

следва да се изложи че то е твърде широко. Обичайната му външна 

широчина е около 165 cm, а необходимата – 120 cm. При стесняването на 

окачването трябва останат успоредни двете колела в хоризонтална и във 

вертикална секуща равнина. Всяко автомобилно окачване е получило 

отклонения, които вече не са от значение. Максималната широчина от 

120 cm е препоръчителна за движение по пътен банкет така, че ремаркето 

да не стъпва на пътното платно и да не пречи на значително по-бързо 
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движещите се автомобили. По този начин може дори да се спира често 

върху банкета за товаро-разтоварни дейности. За движение по черен път 

(почвен път), трябва да се вземат предвид коловозите, които се образуват 

от твърде разнообразната селскостопанска техника. Пътищата през 

полетата се използват от леки и товарни автомобили. Формата и 

осреднените размери на такъв черен път, който се използва от изброените 

превозни средства и съобразно оценката на инфраструктурата за 

местността (фиг. 4) [2], [3].  

  

Фиг. 4. Колесар на ремаркето 

Седалката на ремаркето е тип пейка, лесна за сваляне без крепежни 

елементи, а само на закачалки – две отпред и две задни, които се закачат 

на хоризонтален носач. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дребните земеделски производители се нуждаят от транспортни 

средства до своите обработваеми полета. Подобен вид машини помагат 

лесно и бързо да се започнат действия за подобряване на околната среда 

при рекултивация на мини ефективно и на ниска цена. 
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