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49 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО НАДЕЖДНОСТ - РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМИ НА НАДЕЖДНОСТТА 

 
Георги Тасев, Митко Николов 

 
Качество и надеждност са ключови думи и парола на съвременната икономика. В 

тях, като във фокус, се преплитат всички проблеми, всички трудности, но и всички 
източници за повишаване на равнището на качеството и надеждността на 
продукцията, без които е немислимо съществуването на промишленото производство 
в условията на пазарна икономика. 

В съвременните условия на интернационализация на пазарите и 
производствата, в страните с развита пазарна икономика, конкурентноспособното 
равнище на надеждност е загубило своите национални черти. Сега има едно световно 
конкурентоспособно равнище или световно равнище на надеждност. 

Надеждността е потребност на времето. Човекът, въоръжен със съвременни 
технически средства, може да извърши това, което преди десетилетия само е мечтал. 

Със свръхзвуковите самолети човек може за няколко часа да прелети хиляди 
километра разстояние, с помощта на изчислителната техника за няколко секунди да 
направи изчисления, за които по-рано са му били нужни години (на английския 
математик Шенкс са му били нужни 15 години за да пресметне числото „пи" с точност 
до 707-мия знак, а с ЦЕИМ числото „пи" се изчислява до 2048-мия знак след запетаята 
за няколко часа, поправяйки грешките на Шенск), строят се промишлени комплекси за 
производството на сложни машини, създават се роботи, които извършват трудоемки 
операции или операции, извършвани във вредни за човека условия. Човекът щурмува 
Космоса и дълбините на океана, отваря болното сърце или го заменя с ново. Човекът 
изменя природата и я заставя да работи по-производително и по-целенасочено. 
Човекът винаги е недоволен от себе си. Той търси нови решения, създава нови 
машини, открива в природата нови тайни. Всичко това води до възникване на все нови 
и нови проблеми, чието решаване е необходимо условие за по-нататъшно развитие 
на производствените сили в обществото. 

Един от основите проблеми е проблемът за надеждността, който на края на 
50-те години беше наречен проблем номер едно. 

На 1-2 ноември 1973 год. в гр. Русе се провежда Първата национална 
научно техническа конференция по надеждност на промишлените изделия. 
Началото е трудно, проблемите са много, но к.т.н. Г. Тончев (сега проф. д.т.н.), по 
чиято идея и активно участие се започва делото с национално значение. Като 
организатори на Първата национална конференция по надеждност се включват 
Комитета по качество, Стандартизация и метрология, Централният кабинет по 
качество към НТС, Централният научно- изследователски институт по технология на 
машиностроенето - София, ВИММЕСС (сега Русенски университет) и Окръжният 
съвет на НТС и секция „Надеждност" (създадена и ръководена от проф. Г. Тончев) при 
Окръжния кабинет по качество- Русе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Проф. Г. Спиридонов Проф. Г. Тончев 
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На конференцията са изнесени над 58 доклада, а в сборника са намерили място 
49 доклада, тематично разделени в четири раздела: общи въпроси на надеждността и 
нейните свойства; методи за изпитване на надеждност; методи за повишаване на 
надеждността на изделията; изследване надеждността на промишлените изделия. 

 
Първата национална конференция по надеждност е в гр. Русе и това е 

исторически факт. Основите са положени. Но някои, включително и от първите 
съорганизатори (ст.н.с. к.т.н. Елена Горанова и др.) не бяха съгласни с това, че в Русе 
се „роди" надеждността и през 1974 год. организираха Национална конференция по 
надеждност с международно участие във Варна. И така до 1988 год. номерацията на 
конференциите беше без Първата конференция по надеждност в Русе, не се 
признаваше, че е първа или умишлено се пропускаше. Някои не можаха да простят 
на Г. Тончев, на Русе и на ВИММЕСС (сега Русенски университет), че са първи. Но те 
не можаха да приемат или не искаха да признаят, че науката може да се създава и в 
провинцията. Те смятаха, че само в столицата се прави наука, а забравяха, че 
Сорбоната не е в Париж, Кеймбридж и Оксфорд не са в Лондон, Дубна не е в Москва, 
Масачузетският технологичен институт не е в Ню Йорк и т н. 

Справедливостта за номерацията на конференциите по надеждност беше 
възстановена през 1990 год. (когато доц. д-р Г. Тасев е председател на Националната 
секция по надеждност в София) и през 1996 год. в Русе се проведе 11-тата 
конференция, а през 1998 год. се отпразнува 25 годишнината от Първата национална 
конференция по надеждност на 12-тата конференция по „Надеждност-теория и 
практика”. 

През целият си 49-годишен период общата тема на конференцията е била по 
различен начин формулирана, но от 1990 год. темата е постоянна „Надеждност на 
продукцията, теория и практика“, а от 2015 г.- „Надеждност и риск” и през 2020 г. е 
VIII-та международна научна конференция „Надеждност и риск”. Затова ще бъде 
справедливо, ако тази конференция има номерация XX-та конференция „Надеждност 
и риск”. 

Така на практика се оформиха две школи по надеждност в България в гр. Русе с 
център Русенския университет и с ръководител проф. д.т.н. Г. Тончев и в София с 
центрове БАН и ТУ с ръководители през различните периоди проф. д-р Ив. Коларов и 
проф. д.т.н. Евгени Гиндев. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Второ поколение учени:доц.д-р И.Митев;доц.д-р 
В.Манев;проф.д.т.н. Н.Найденов;проф.д.т.н. 
г.Тасев;доц.д-р В.Стоянов; проф.д-р П.Данев
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Ако приемем, че проф. д.т.н. Г. Спиридонов и проф. д.т.н. Г. Тончев са първо 

поколение учени по надеждност на машините в Република България от школата в РУ 
“А. Кънчев”, то следващите поколения учени са второ, трето и четвърто поколение и 
не само работят в РУ ”А. Кънчев”, но и в Институтите на БАН, ССА и Тракийският 
университет – Ст. Загора, които сме длъжни да запазим завещаното от двамата 

Трето поколение: проф. д-р Пламен Кангалов; проф. д.н. Митко 
Николов; проф. д-р Михо Михов; доц. д-р Продан Проданов;  

доц. д-р Даниел Бекана; доц. д-р Тодор Деликостов;  
доц. д-р Александър Стоянов 

Четвърто поколение: доц. д-р Иван Лазаров; доц. д-р Светозар Маджов; 
д-р инж. Димитър Корчаков; доц.д-р Таня Пехливанова; д-р инж. 
Абайнех Шенкута; доц. д-р Невенка Иванова;доц.д-р Красимир 

Кръстев; д-р инж. Йовко Йовков 
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големи учени, да съхраним основите на тяхната школа и да направим техните научни 
постижения достояние на идните поколения и да ги доразвием в теоретичен и 
приложен аспект. 

Анализирайки еволюцията на развитие на надеждността в световен мащаб може 
да очертаем три етапа. През първия етап (до 1958 год.) се създава 
математическата теория на надеждността, която се основава на експоненциален 
закон на разпределение на изработката до отказ. Този етап се нарича „хартиено- 
моливен”, отказите се разглеждат като нещо „фатално и неизбежно" откъснато от 
причините, които ги предизвикват. 

 
Вторият етап (1958-1968 год.) се характеризира с интензивно натрупване на 

статистически данни за надеждността на отделните видове изделия. На този етап 
вече са установени основните връзки между отказите и конструктивно 
-технологическите дефекти. За изследване на надеждността на конкретните видове 
технически обекти започват да се използват методите на такива съседни дисциплини 
като металознание, теория на якостта, триене и износване, технология на 
машиностроенето и др. Значително развитие са получили математическите методи за 
обработка на статистическата информация за надеждност и за планиране на 
изпитванията на надеждност. Получили са разпространение използваните 
статистически методи за контрол на качеството, за оценка и контрол на равнището на 
надеждност. В този период практически започва създаването на теорията на 
надеждността на механичните системи. 

 
Третият период (от 1968 до днес) се характеризира с по-нататъшно развитие 

на работите от предходните етапи, а също така и появяването на нови направления. 
Основните от тях са създаване на теорията на „физика на отказите", разглеждайки 
отказите на машините от гледна точка на физико-механичните процеси на 
разрушение. 

В резултата на развитие на това направление се наблюдава процес на сливане 
на теорията на надеждността с такива научни дисциплини, като триене и износване, 
якост, металознание и др. Значително разпространение получава теорията на 
надеждността на сложните системи. 

Основните принципи, които са заложени в основата на работите по надеждност 
през третия етап са: промяна на възгледа за отказите като някаква фатална 
неизбежност, съвременните технически средства позволяват да се прогнозират 
моментите на отказите; внезапните откази се обуславят от конструктивно- 
технологични дефекти и недоразработване на конструкциите; необходимо е не само 
да се констатират статистически отказите, но да се установи причината за тяхното 
възникване и да се свърже с конструктивно-технологичните решения; използваните 
по-рано методи за промишлен контрол недостатъчно съответстват за контролиране 
на равнището на надеждност; необходимо е на широко да се използват методи, 
позволяващи да се открият скритите дефекти, които могат да доведат до откази още 
на етапа на изработване, и да се контролира състоянието на обектите в процеса на 
експлоатация; за решаване на задачите на теорията и практиката на надеждността е 
необходимо да се привлекат методите на такива дисциплини, като физика на 
твърдото тяло, трибология, теория на еластичността и др. 

 
3. Предмет на науката за надеждност на продукцията. Надеждността, като 

всеки нов отрасъл на науката, преживява бурен период на развитие. Тя непрекъснато 
се развива и усъвършенства, реагира на въпросите и проблемите, които поставя 
практиката, прилагайки нови математически модели и методи, нови методи на 
изпитване и изследване на нови методи за осигуряване и съхраняване на равнището 
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на надеждност на продукцията. 
Пръв формулира кръгът от въпроси на науката за надеждност акад. А. И. Берг 

(1963 год.): „Теорията на надеждността установява закономерностите на възникване 
на отказите и възстановяване на работоспособността на системите и елементите им, 
разкрива влиянието на външните и вътрешните, създава основите за изчисляване на 
надеждността и прогнозиране на отказите, разработва начините за повишаване на 
надеждността при конструиране и изработване на системите и техните елементи, а 
също така запазване надеждността при експлоатация", а няколко години по-късно за 
нас, инженерите, пише И. Базовски, - надеждността вече не е абстракция, а нещо 
принадлежащо на суровата действителност. Надеждността има за нас такова 
значение, както работните характеристики на машините, а много често тя е дори 
по-важна от тези характеристики. 

Днес, предметът на науката за надеждност е изучаване на закономерностите на 
изменение на качеството на продукцията и на тази основа да се разработят методи, 
осигуряващи й с най-малки разходи на време и средства, продължителна и безопасна 
работа. 

Специфичните особености на надеждността са: факторът време, тъй като се 
оценява и изучава изменението на началните параметри в процеса на използване на 
продукцията; прогнозира се изменението на техническото състояние на обектите от 
гледна точка на съхраняване на изходните му параметри. 

Първите записки по надеждност на промишлените изделия у нас са на проф. Г. 
Тончев, издадени в гр. Русе, 1973 год., а няколко години по-късно, през 1981 год. 
проф. И. В. Коларов, ст.н.с. С. Въчков, ст.н.с. Д. Кузмов и ст.н.с. Г. Херувимов в гр. 
София, издават „Надеждност на механичните системи - учебни записки". 

През 2021 г. колектив (проф. д-р М. Михов и доц. д-р Св. Маджев) под 
ръководството на проф. д.т.н. Г. Тасев подготви и издаде монография на тема” 
Теоретични основи на надеждността”, отразявайки опита на Русенската школа по 
Надеждност на техниката. 

 

 
 
В периода 1973-1985 год. се организират курсове по надеждност отначало в 

секциите „Надеждност" към Централният и Окръжните кабинети по качество към НТС 
в гр. София и гр. Русе, а по-късно и във факултетите по следдипломна квалификация 
в ТУ, София и Русенския университет. 

През 1981 год. в София, група преподаватели от ВУ от София и Русе обсъждат 
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въпроси, свързани със систематизация на теоретическите и методическите основи на 
надеждността като самостоятелна учебна дисциплина, за засилване на връзката на 
тази нова дисциплина с другите общо инженерни, технологически и икономически 
дисциплини, изучавани във висшите училища у нас 

В методиката на подготовката на инженери в областта на надеждността се 
оформят две основни направления: първото, въвеждане на определени раздели от 
теория на надеждността в съответните курсове (машинни елементи, съпротивления 
на материалите, експлоатация и ремонт на машините, технология на 
машиностроенето) и второ, въвеждане на самостоятелен курс по надеждност на 
машините, но в края на съвещанието се стигна до извода, че трябва да се въведе 
самостоятелен курс „Основи на надеждността“ с хорариум 45 часа лекции и 30 часа 
упражнения, тъй като, ако се заложи в отделни курсове, малка е вероятността дали 
ще се поднесе материалът професионално или дали поради недостиг на време през 
семестъра точно тези лекции и упражнения няма да отпаднат реално от учебните 
програми. 

И днес, в почти всички ВУ се чете дисциплината Основи на надеждността или 
Надеждност на тракторите, на автомобилите, на ПТМ на електротехническите 
изделия, на ... изделия и т.н., където са застъпени в различна степен основните 
елементи на надеждността: концептуален апарат на надеждността; статистическа 
теория на надеждността: физика на отказите; методи за изпитване на надеждност; 
методи за осигуряване, повишаване и съхраняване на надеждността; икономически и 
организационни въпроси на надеждността, но основите в този си вид са положени тук 
в Русе, в този университет преди 48 години. 

 
4. Приноси на Русенската школа в теорията и практиката на надеждността 
Първо, създава стройна структура на теорията и практиката на надеждността с 

логическа последователност на разглеждане на отделните й елементи (фиг.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Второ, въвеждане на логична структура в понятията свойства, показатели и 

характеристики (фиг. 2). За разлика от ISO стандартите и цялата научна литература 
по надеждност на обектите не се прави разлика между показатели и характеристики 
на надеждността и всички числени характеристики се наричат показатели на 
надеждност. Ние с проф. д.т.н. Т. Тончев, анализирайки тази ситуация се замислихме 
и решихме, че показателите на надеждност не са показатели, а числени и 
функционални характеристики на надеждността и затова решихме да разграничим 
тези две понятия: показатели и характеристики (фиг. 3). 

 
ТМОИН 

ТМПОСИ 

ТМИН 

ФТН 

МТН 

КАН 

СТРУКТУРА НА ТЕОРИЯТА НА 
НАДЕЖДНОСТТА: 
КАН-концептуален апарат на 
надеждността; 
МТН-математическа теория на 
надеждността; ФТН - физическа 
теория на надеждността; 
ТМИН-теория на методите за 
изпитване на надеждност; 
ТМПОСИ-теория на методите 
за повишаване, осигуряване и 
съхраняване на надеждността; 
ТМОИН-теория на методите за 
организация и икономика на 
надеждността 
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Фиг.2. Взаимовръзка на свойствата показатели и 
характеристики на надеждността 
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Фиг. 3. Класификация на характеристиките на надеждност: Х- средна 
стойност; Мо-мода; Ме-медиана; D-дисперсия; σ -средноквадратично 

отклонение; ν-коефициент на вариаци; R-размах; λ(t) -интензивност на 
отказите; h(t)-параметър на потока на отказите; μ(t)-интензивност на 

възста новяване;P(t)-вероятност за безотказна работа; tr-гама 

процентен ресурс; Pс (t)-вероятност за съхраняване 
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Трето, в Русенската школа събитията в теорията на надеждността се разглеждат 
неизправности в които се разглеждат дефект, повреда и отказ (фиг. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В заключение ще отбележим, че за да успеем да наложим нашата продукция на 

международните пазари, е необходимо тя да отговаря на световните изисквания по 
характеристиките на качеството и по равнището на надеждност. Решаването на тази 
отговорна задача изисква: създаване на условия за конкурентна борба на пазарите; 
комплектоване на машини и системи от елементи с високо равнище на надеждност; 
производителите да се придържат към настъпателна стратегия (постоянно 
изпреварващо увеличаване на равнището на надеждност на стоките и услугите), а не 
догонваща. 

 

СЪБИТИЯ 

Само отстраняващи се 

откази 

Изчерпване  на  

ресурса 
Дефект  Повреда  Отказ  

Фиг. 4. Видове събития, водещи до изменение на 

състоянието на обектите 
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ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА НАДЕЖДНОСТТА НА МАШИНИТЕ  

(част 1) 

 

Светозар Маджов
1
, Михо Михов

2 

1. Институт за гората – София, Българска академия на науките 

2. ССА - София, Институт "Н. Пушкаров"  

 

Увод 

Проблемът за осигуряване на високо ниво на потребителски свойства на 

машините, тяхната издръжливост, надеждност и ТО и Р непрекъснато се 

задълбочава, във връзка с което именно надеждността определя перспективите 

за развитие на машините масово производство в условията на силна 

конкуренция както в страната, така и от чуждестранни производители на 

машини. Приоритетното значение за надеждността на машините при тяхното 

проектиране и производство се потвърждава от статистически данни, 

показващи, че разходите за поддържането им в изправно и работоспособно 

състояние непрекъснато нарастват.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемът за осигуряване на високо ниво на потребителски свойства на 

машините, тяхната издръжливост, надеждност и ТО и Р непрекъснато се 

задълбочава, във връзка с което именно надеждността определя перспективите 

за развитие на машините масово производство в условията на силна 

конкуренция както в страната, така и от чуждестранни производители на 

машини. Приоритетното значение за надеждността на машините при тяхното 

проектиране и производство се потвърждава от статистически данни, 

показващи, че разходите за поддържането им в изправно и работоспособно 

състояние непрекъснато нарастват.  

 

 

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА 

НАДЕЖДНОСТТА 

 

 

ГЕОРГИ ТАСЕВ  МИХО МИХОВ  СВЕТОЗАР МАДЖОВ 

СОФИЯ, 2021г. 
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

Анализът на същността и причините за отказите се основава на 

задълбочени познания за физическата същност на тяхното възникване и 

развитие, т.е. познания за инженерни и физически основи на надеждността. 

Процесите, водещи до загуба на работоспособно състояние на машината, 

включват износване, разрушаване на умората на конструктивните материали, 

пластична деформация, корозия, стареене.  

Осигуряването на необходимото равнище на надеждност е една от 

основните задачи на експлоатация на машините и важен компонент на 

цялостната система за осигуряване на надеждност 

Науката за надеждността изучава закономерностите на изменение на 

показателите за работоспособност на машините с течение на времето, а така 

също физическата природа на отказите и на тази основа се разработват методи, 

осигуряващи с най-малки разходи на време и средства необходимата трайност и 

безотказна работа на машините. 

Специфична особеност на въпросите на надеждността е фактора време, т.е. 

изменението на началните параметри се оценяват във функция на времето в 

процеса на експлоатация на машините; физическите и другите процеси, 

протичащи в елементите на машините и водещи до изменение на тяхното 

качество, също се разглеждат във функция на времето и т.н. 

Следователно, възниква необходимостта да се разглежда целият кръг от 

проблеми, свързани с проектирането, конструирането, а така също изработване, 

експлоатация и ремонт на машините, защото само съвместното изучаване на 

всички фактори, влияещи върху надеждността, позволява да се осигури 

необходимото й равнище въпроси. 

Структурата и елементите на монографията на проф. д.т.н. Г. Тасев, проф. 

д-р М. Михов и доц. д-р Светозар Маджов е аналогична на представената на 

фиг.1. 
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та;МТН-математическа тео 
рия на надеждността; ФТН -
физическа теория на надежд 
ността;ТМИН-теория на мето 
дите за изпитване на надежд 
ност; ТМПОСИ-теория на ме 
тодите за повишаване, осигу 
ряване и съхраняване на на 
деждността; ТМОИН-теория 
на методите  за организация 
и икономика на надеждността 

Фиг.1. Структура и елементи на теорията на 

надеждността на обектите 

  λ 
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

В раздела Концептуален апарат на теорията на надеждността се 

разглеждат: Характеристики на качеството (фиг.2); Съвременни аспекти на 

проблема качество и надеждност; Мястото на качеството и надеждността в 

условията на пазарна икономика; Характерни черти на проблема за надеждност; 

Същност и съдържгание на концептуалния апарат на надеждността; 

Класификация на основните понятия и термини по качество и надеждност; 

Определение и същност на понятието надеждност (фиг. 3); Класификация на 

обектите на надеждността; Параметри на техническото състояния; Изменение 

на състоянието на обектите; Влияние на различни фактори на 

работоспособността на техническите системи; Работоспособност и отказ; 

Неизправности. Дефект. Повреда; Критерии за отказ и гранично състояние; 

Видове критерии; Избор и приложение н критериите за отказ и гранично 

състояние; Критерии за гранично състояние; Свойства, показатели и 

характеристики на надеждност (фиг.4); Показатели на надеждността. 

Класификация на показателите; Характеристики на показателите на 

надеждност. Класификация (фиг.5); Взаимовръзка между основните термини в 

надеждността. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3. Взаимовръзка между основните понятия и термини в надеждността: 

С1 и С2 - състояния; С - свойства; П - показатели;  

Х-характеристики; СБ - събития: Д - дефект; П - повреда; О - отказ;  

1-5 - понятия и термини в надеждността. 
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Фиг. 2. Взаимовръзка между характеристиките на качеството:  
Тх - технически; Тхн - технологически;И - икономически; Ес - 

естетични; Ек - екологични; Ер - ергономични 

Характеристики на качеството 
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Фиг. 4. Схема на взаимовръзката между свойствата , показателите и 

характеристиките на надеждността на обектите:  

S - обект; Н - надеждност; Св - свойства; П - показатели;  

ХР - характеристики; Б - безотказност; Т - трайност; Р - 

ремонтопригодност; pt  - среден ресурс; pt - гама процентен ресурс 
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВО ИЗРАБОТВАНЕ 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Фиг.5. Класификация на характеристиките на надеждност:  
Х- средна стойност;Мо-мода;Ме-медиана;D-дисперсия;  

σ -средноквадратично отклонение;ν-коефициент на вариаци; 
R-размах;λ(t) -интензивност на отказите; h(t)-параметър на потока 

на отказите;μ(t)-интензивност на възста новяване; 
P(t)-вероятност за безотказна работа;tr-гама процентен ресурс;  

Pс (t)-вероятност за съхраняване[341] 
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В раздела Математическа теория на надеждността се разглежда: 

Статистически основи на надеждността. Математически аппарат; Случайни 

събития; Случайни величини; Случайни функции; Приложение на теория на 

вероятностите и математическата статистика в теорията и практиката на 

надеждността; Вероятностни модели за възникване на откази (фиг.8); 

Обработване и анализ на информацията от изследването на равнището на 

надеждността на машините; Методи за анализ на резултатите от изпитване на 

машините; Критерии за оценка на статистическата значимост на основните 

числени характеристики при изпитване; Пълен факторен експеримент; Методи 

за определяне на показателите на надеждност; Източници на информация за 

надеждността на обектите; Методи за изчисляване на показателите за 

надеждност; Методика за определяне на показателите на надеждност (фиг.13); 

Показателите и характеристиките на надеждността на неремонтируемите 

обекти`(фиг.15); Параметрично определяне на числените характеристики на  

показателите за надеждност (фиг.14; фиг.16); Непараметрично определяне на 

числените характеристики на показателите за надеждност (фиг.17; фиг.18; 

фиг.19); Изчисляване надеждността на обекти с маркови случайни процеси; 

Изчисляване на надеждността на техническите системи по надеждността на 

елементите; Целево предназначение и класификация на методите за 

изчисляване на надеждността на системите; Последователност на изчисляване 

надеждността на системата; Видеве съединения на елементите на системите; 

Изчисляване на надеждността на резервирани системи; Методи за резервиране; 

Надеждност на резервирани системи; Примери за изчисляване на надеждността 

на резервирани системи; Надеждност и риск; Методи за определяне на 

вероятността на събитията, които водят до риск; Вреотностен метод на дървото 

на отказите. 

Следователно, процесите и явленията в областта на надеждността са 

случайни и моделите за изследване и представяне са: случайни събития; 

случайни величини и случайни функции (фиг. 6). 
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Фиг.6. Модели на представяне наслучайните 
явления и процеси: О-обект; s-обект на 

изследване; Х-входни управляеми фактори, Z-
входни не управляеми фактори; У-изходни 

параметри; СЯП-случайни явления и процеси; 
СС-случайни събития; СВ-случайни величини; 

СФ-случайни функции; ССл-степен на сложност 
на моделите на представяне на случайните 

явления и процеси 
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Числените характеристики на случайните величини се разделят на 

следните групи (фиг.7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.8. Модел на формиране на постепенни откази в зависимост от изменение 

на диагностичен параметър на обекта 

 

Нека разгледаме модел на внезапен стабилен отказ на неремонтируем 

обект, когато диапазона на изменение е зададен с допустимите стойности на 

изходния параметър, ограничен от горе с XH и от долу XL на стойностите на 

изходните параметри. Ако изходният параметър надхвърли тези допустими 

граници означава, че обектът е отказал (фиг.9).  

За разлика от постепенните откази, произволният процес X (t), който 

характеризира промяната в състоянието на даден обект във времето, не е 

детерминирана функция на случайни аргументи, която има определена 

тенденция да се променя към прогресивно влошаване на качеството изходни 

параметри на обекта поради натрупване на деградационни процеси. 

 

Фиг.7. Числени характеристики на 
случайните величини(ЧХС): ХЦГ-

характеристики на центъра на групиране; 
ХР-характеристики на разсейването;  

Хф-характеристики на формата; Х̅- средна 
стойност; Мо-мода; Ме-медиана; 

D-дисперсия; σ-средноквадратично 
отклонение; V-коефициент на вариация;  
R-размах; Ка-коефициент на асиметрия;  

Ке-коефициент на ексцес 
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Методиката за определяне на числените характеристики на изследваните 

показатели машините, които са случайни величини е дадена на фиг. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 10. Структура и взаимовръзка на елементите на методиката за 

експериментално изследване на равнището на надеждността на машините: 

ЦМИ-цел на методиката за изследване; ЗИ-задачи на изследване; КО-критерии 

за оценка на състоянието на обекта; ОИ-обект на изследване; ВФ-входни 

фактори; ИП-изходни параметри; УИ-условия на изследване; ПИ-план на 

изследване;МИ-методи за измерване; СИ-средства за измерване;РПЕ-ред за 

провеждане на експеримента; БО-брой на обектите; ВИ-време за изследване;  

МОР-методи за обработка на резултатите от изследването;  

МАР-методи за анализ на резултатите; КСЗ-критерии за статистическа 

значимост на оценките от изследването; ФПР-форма на представяне на 

резултатите от изследването 
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На фиг.11. са дадени основните методи за анализ на резултатите от 

изпитване на машините:дисперсионен, регресионен и корелационен анализ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

За аргументиран отговор и доказване на статистическите различия или не 

различия на резултатите от измерване се използват две групи 

критерии:параметрични и непараметрични (фиг. 12). 
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Двуфакторен 
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Положителен 
отрицателен  

Фиг.11. Видове методи за анализ на 
влиянието на факторите (xi) върху 

параметъра (y) 
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Критерии за статистическа значимост 
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Критерии на Крускал-Уолис 

Две групи: n1; n2 

Повече от две 
групи 

Фиг.12. Класификация на 
критериите за статис-
тическа значимост на 

резултатите от изследване 



International Scientific Conference „RELIABILITY AND RISK - October 25 and 26, 2022, Sofia 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 13. Методика за определяне на 
показателите на надеждност 
/МОХН/:П-параметрично; НеП-
непараметрично;ВРНИ-видът на 
разпределението не е известно;ВРИ-
видът на разпределението е 
известно;ОЗР-определяне на закона на 
разпределение; А-аналитично;Г-А-
графо-анали тично; ОПЗР-определяне 
на параметрите на закона на 
разпределение;ОИОХР-определяне на 
интервалните оценки на числените 
характери стиките и параметрите на 
закони те на разпределение на 
показателите;ОХПН-определяне на 
характеристиките /числени и 
функционални/ на показателите на 
надеждност;ВРН-видът на закона на 
разпределение не е известен;СЗ-
статистиче ски зависимости 
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Фиг. 14. Схема, изразяваща взаимовръзката между свойствата/ Св/, 
показателите /П/ и характеристиките /Х/ на свойството безотказност на 

неремонтируемите и ремонтируемите обекти:  
Б-безотказност; Т-трайносдт; Р-ремонтопригодност;  

С-съхраняемост; t0 –изработка до отказ; tc-срок на съхраняване;  

t0 -средна изработка до отказ;𝜎 -средноквадратично отколнение на 
изработката до отказ;v- коефициента на изработката до отказ; 

R-размах на изработката до отказ;P(t)- вероятност за безотказна работа;  
h(t)-интензивност на отказите;toϒ –гама процентна изработка до отказ 
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Характерният вид на характеристиката на потока на отказите е показан на 

фиг.18. 

Фиг. 15. П и Х на свойството Б на 
ремонтируемите обекти: ПО-поток 
на отказите; ИмО-изработка между 
отказите; m(t)-среден брой откази; 

h(t)-параметър на потока на 
отказите; H(t)-характеристика на по 
тока на отказите; ∆(𝑡)-интезивност 

на отказите;𝑡̅m-средна изработка 
между отказите; Pm(t)-вероятност 

за безотказна работа  

 Ремонтируеми обекти 
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;∆(𝑡) 
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Ремонтируеми обекти 

Б Т Р С Св 

П=Х 
Кг Кти Кррп 

Фиг.16.Взаимовръзка между Св,П и Х на свойствата Б;Т;Р; и С 
на ремонтируемите обекти:Кг- коефициент на готовност; 

Кти-коефициент на техническо използване; Кррп-коефициент 
на разходите за ремонти поддържане 

 Фиг.17. Схема за илюструране същностт на 
гама-процентната изработка до отказ[344] 
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Фиг.18. Характеристика на поток на отказите 
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Фиг.19. Комплексни показатели на надеждност 
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ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА НАДЕЖДНОСТТА НА МАШИНИТЕ 

(част2) 

 

Светозар Маджов
1
, Михо Михов

2 

1. Институт за гората – София, Българска академия на науките 

2. ССА - София, Институт "Н. Пушкаров" 

 

 

В раздела Теория на методите за изпитване на надеждност се 

разглеждат следните основни въпроси; Цел на изпитването; Значение на 

изпитването на надеждност; Видове изпитвания на надеждност (фиг.20); 

Фактори, влияещи на продължителността на изпитване; Изпитване на 

надеждност на земеделската техника; Методи на изпитване на надеждност. 

Класификация и същност; Планове за изпитване на надеждност; Методи за 

определяне на минималния брой на обектите на наблюдение; Програма за 

изпитване на надеждност (фиг.23); Методика за изпитване на надеждност на 

земеделска техника (фиг.24); Методика за оценка на характеристиките на 

надеждност на машините; Методи за изчисляване на характеристиките на 

надеждност на елементите на машините 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форсирани изпитвания се провеждат за получаване на информация в 

съкратени срокове за сметка на ускоряванепо пътя на увеличаване на 

натоварването, температурата, скоростта и други фактори /фиг.21/. 

 

 

 

 Класификация на 
изпитванията на надеждност 

Определителни Контролни Специални 

Нормални Ускорени 

Форсирани Съкратени 

Обекти на изпитване: образци на изпитване; 
детайли; възли; машини; парк машини 

Фиг.20. Класификация на 
изпитванията на надеждност 

Лабораторни; 
Стендови; 
Полигонни; 
Експлоатационни  
Други  



International Scientific Conference „RELIABILITY AND RISK - October 25 and 26, 2022, Sofia 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съкратени изпитвания - се заключаватв уплътняване на изпитването във 

време, т.е. съкращаване на празните ходове и престои, в непрекъсната 

денонощна работа и др. /фиг.22/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма на изпитване е организационно-методичен документ, 

задължителен за изпълнение, установяващ обектаи целите на изпитването, 

вида, последователността и обемът на провежданите експерименти, редът, 

условията, мястото и срокът на провеждане на изпитването, осигуряването и 

отчетността по видовете дейности, а така също отговорността за осигуряване и 

провеждане на изпитването (фиг.22). 

 

 

 

Фиг. 21.Форсирано 
изпитване:Ту - време за 

получаване на стойността 
на износване (И) при 

форсиране на процеса на 
износване с абразив;Тн-
време за износване при 

нормални условия на 
експлоатация 

 И 
С абразив 

Без абразив 

Ту 

Тн 

Фиг.22. Съкратени 
изпитвания:1-непрекъснато 

изпитване; 
2- изпитване с прекъсване; 

Х-изходен параметър; 
Тн-време за нормално 

изпитване; Ту-време за 
ускорено изпитване[341;338] 

И 
 
 

1  2 

Ту 

Тн 
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В раздела Физическа теория на надеждността (Трибо технически 

основи на надеждността) се разглеждат следните въпроси: Място на 

трибологията в теорията и практиката; Ролята на триенето при работата на 

машините. Основните задачи на триботехниката; Причини за изменение на 

работоспособността на машините фиг.25); Вид и режим на триене (фиг.26; 

фиг.27; фиг.28); Теории на триенето; Механизъм и особености на видовете 

износвания фиг.30); Три стадия на износване на триещи се тела; Методи за 

 

ОИ ЦИ ОП 

УИ 

ОЕИ 

РИ Об
И 

Е
И 

МИ 

РИ 

О
Р 

АР 

З 

Фиг.23.Програма за изпитване и взаимовръзка на 
елементите й: ОИ-обект на изпитване;ЦИ-цел на 

изпитването;ОП-общи положения; ОЕИ-оборудване и 
екепировка за изпитване;РИ-ред на изпитване;ОбИ-
обем на изпитването; ЕИ-етапи на изпитване; МИ-
методи на изпитване; РИ-резултати от изпитва-

нето; ОР-обработка на резултатите; АР-анализ на 
резултатите; З-заключение 

 ОИ 

ЦИ  

ЗИ ОП
М 

ВФ 

ИП 

УИ КО
С 

МИ 

ОЕ
И 

РП
И 

ОбИ 

ЕИ 

МИ 

РИ ОР
И 

А
Р 

ФПР З Пр 

Фиг.24. Структура и взаимовръзка на методиката за изпитване 
на земеделски машини:ОИ-обект на изпитване;ЦИ-цел на 

изпитване;ЗИ-задачи на изпитване;ОПИ-общи положения при 
изпитването;ВФ-входни фактори;ИП-изходни параметри; УИ-

условия на изпитване; КОС-критерии за оценка на състоянието; 
МИ-0методи за измерване; НРИ-неопределеност на резултатите 

от измерване;ОЕИ-обурудване и екипировка за измерване; РПИ-
ред за провеждане на изпитването; ОбИ-обем на изпитването; 

ЕИ-етапи на изпитване; МИ-методи за изпитване; РИ-резултати 
от изпитването; ОРИ-обработка на резултатите от изпитване; 

АР-анализ на резултатите; ФПР-форма на представяне на 
резултатите;З-заключение;Пр-приложения 

НРИ 
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V1 =0 

                V2 =0 

V 2≠ 0 

 
 

 

V1≠ 0 

определяне на износването; Смазка и смазващи материали (фиг.31; фиг.32); 

Методи за повишаване на износоустойчивостта на детайлите на машините. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Триене при покой Триене при движение 

V2>𝑽 1 

 

V1 

 
Търкаляне с 

преплъзване 

V2  
При търкаляне 

   
 V1≠ 0 ТРИЕНЕ 

Фиг. 27. Видове триене в зависимост от характера на 
относителното преместване на телата 

V1< 𝑉 2 
V1 

 

V 2 

При плъзгане 
 

V1= 𝑽 2 

V2                    V1 

  
При търкаляне 

 
ТРИЕНЕ 

По вид на 
триенето 

По характер на 
относителното 
движение 

По наличие на 
относително 
движение 

По наличие 
на смазващ 
материал 

Вътрешно 
Външно 

Триене при покой 
Триене при движение 

Триене при острие 
Триене при търкаляне  
Триене при търкаляне 

Сухо Полусухо 
Гранично 
Полутечно Течно  

Фиг.26. Класификация на видовете триенета 

 Фактори, определящи процесите 
на износване 

Качество на 
материалите на 

триещите се детайли 

Междинна 
среда 

Характер на 
взаимодействие 

на детайлите 

Околна среда 

Обемна 
характеристика 
на материала 
Повърхностна 
характеристика 
на материала 

Смазка: -Свойства на 
смазката;  
-Периодичност на 
смазване; 
Абразиви:Форма и 
размери на частиците;  
-Твърдост; 
Повърностни филми 

Периодичност на действие на 
натоварването; Динамичност 
и вибрации; Налягане; 
Скорост на плъзгане; Вид на 
пукнатините; Температура на 
повърхнините; Хлабина в 
съединенията 

Температура 
на средата 
Агресивност на 
средата 

Фиг.25. Основни фактори, опре делящи процесите на износване 
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Фиг.28.Основни видове триене по наличие на смазващо вещество 

 

 

В настоящия момент има няколко теории, обясняващи процеса на триене 

/фиг.29/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухо Гранично Т е ч н о 

Основни видове триене 

Силно износване Повишено износване Няма износване 

 

Основ
ни теории 

на 
триене 

Механична 
теория на 

триене 

Молекулярна 
теория на триене 

Молекулярно-
механична теория 

на триене 

Енергетична 
теория на триене 

Фиг. 29. Основни теории на триене 

 

Молекулярно-
механично 
износване 

Механично 
износване  

Корозионно-
механично 
износване 

Износване при 
задиране  
Фретинг износване 

Абразивно 
Ерозийно 
Кавитационно 
Хидро и газо-абразивно 
Износване от умора 

Окислително 
Водородно 
Фретинг-корозия 

Фиг.30. Видове и механизми на износване на твърди тела 

Видове износване 
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Литература: 

1. Тасев Г. и др. Теоретични основи на надеждността. -С.,2022. 

2. Михов М. Надеждност на машините в земеделието.-С., 2012. 

3. Тасев Г. Методи за възстановяване на износените детайли. -С., 2009. 

4. Тасев Г., Н. Панчев Математически методи и модели. -С., 2017. 

5. Давчев Ж.и др. Методология на изпитване на земеделска техника.-С., 
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Базов 
материал 
/масло/ 

Смазващ елемент Присадка 

Минерални  
Нефтени 
Растителни 
Животински 
Синтетични 

Антифрикционна Антиокислителна 
Антикорозионна Противоизносна 
Противозадирна Противопенна 
Депресионна Миеща Подобряваща 
индекса на визкозитет 

Фиг.31. Състав на смазочния материал 

Смазващ материал 

 

Газова Течна Пластична Твърда 

Газодинамична 

Газостатична 

Хидродинамична 

Хидростатична 

Гранична 

Смазочен материал 

Самосмазващ 

материал 

Фиг.32. Класификация на видовете смазки 

Видове смазки 
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ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА НАДЕЖДНОСТТА НА МАШИНИТЕ 

(част 3) 

 

Светозар Маджов
1
, Михо Михов

2 

1. Институт за гората – София, Българска академия на науките 

2. ССА - София, Институт "Н. Пушкаров"  

 

В раздела Методи за осигуряване, повишаване и съхраняване на 

равнището на надеждността на обектите се разглеждат следните актуални 

въпроси: Изисквания към методите за осигуряване и повишаване на равнището 

на надеждността; Класификация на методите за повишаване на надеждността 

(фиг.33); Място на прилагане на методите за повишаване на надеждността; 

Същност на идеята за повишаване на надеждността по време на проектиране, 

производство и експлоатация; Основни задачи, свързани с повишаване и 

осигуряване на равнището на надеждността на машините (фиг.34); Методи за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осигуряване и повишаване на надеждността при проектиране на обектите 

(фиг.36); Методи за осигуряване и повишаване на равнището на надеждността 

 
Мероприятия за повишаване на 

надеждността на машините 

Конструктивни Технологични  Експлоатационни  

Изменение на 
конструкцията 

Използване на 
допълнителни 
устройства 

Повърхностна 
пластична деформация  

Термическа 
обработка  

Провеждане на 
профилактичните 
обслужвания 

Оптимизиране на 
периодичността на 
диагностика и ТО 

Подобряване на 
материалите  

Химико-термическа 
обработка термична 
обработка  Оптимизиране на 

експлоатационния 
срок 

Подобряване на 
смазките  

Наваряване 
напластяване 

Оптимизиране на 
параметрите на 
логистичната система 
за управление на 
запаса от резервни 
части резервните 
части  

Нанасяне на 
галванични покрития 

Повишаване на квалификацията на 
обслужващия персонал на машините 

Фиг.33. Класификация на основните методи за  
повишаване на равнището на надеждността на машините 
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на обектите при производство; Методи за осигуряване и съхраняване на 

надеждността при изпитване на машините; Методи за осигуряване и 

съхраняване на надеждността при съхраняване на машините; Методи за 

осигуряване и съхраняване на надеждността при експлоатация на машините; 

Методи за осигуряване и повишаване на равнището на надеждността  при 

ремонта на машините(фиг.36); Техническата диагностика- метод за осигуряване 

и повишаване на надеждността на машините: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фактори, влияещи на равнището 

на надеждността 

Конструктивни Производствени  Експлоатационни 

Обективни Субективни 
Фиг.34. Видове фактори, 

влияещи на равнището на 
надеждността на обектите 

Фиг.35. Принципна схема за разработване на мероприятия  
за повишаване на равнището на надеждност на системите 

Разработване на мероприятия за повишаване 
на равнището на надеждност на системите 

Зададено ниво 
на надеждност 

Сравнителен 
анализ  

Достигнато ниво 
на надеждност 

Опитен 
образец 

Сериен 
образец 

Експлоатация  

Стендовые 
испытания 

Ускоренные 
испытания 

Ускоренные 
испытания 

Описание отказов 
и восстановлений 

Техпроцеси 
ремонт 

Проектиране Ремонт 
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В раздела Организационни и икономически въпроси на надеждността 

се разглеждат въпросите: Организационни работи  по осигуряване 

надеждността на обектите; Икономически аспекти на надеждността; 

Икономически показатели на надеждността; Икономически ефект от 

повишаване на равнището на надеждността на обектите; Комплексен критерии 

за избор на модел машина по няколко характеристики на показателите на 

надеждност. 

Елементите на организация на работите по осигуряване на надеждността 

на обектите по етапите на “жизнения” цикъл на обектите са дадени на фиг. 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 37. Елементи на организация на работата по организиране на 

 

Резервиране  

Намаляване на интензивността на 
отказите на елементите на обекта 

Намаляване на времето на непре 
късната работа на обекта 

Намаляване на времето за 
възстановяване на 
работоспособността на обекта 

Избор на рационална периодичност  
и обем на контрол на обекта 

Упростяване на системата 

Използване на вградени 
елементи и системи за контрол 
на техническото състояние 

Използване на автоматизирани средства и методи за диагностика и 
контрол на техническото състояние на елементите на системата 

Облекчаване на електиречески, 
механичните, топлинни и други 
режими на работа  

Стандартизация и унификация 
на елементите на възлите 

Избор на елементи с високо 
равнище на надеждност 

Фиг. 36. Видове методи за повишаване на 
надеждността на обектите 

Методи за повишаване на 
надеждността на обектите 

 
ОРОН 

ПИ ТП П Е 

АИО 
ИОХИ 

ОИС 

ИМЕ 

ИНР 

ИОАТИ 
ООО 
ОРЕ 
СИН 
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осигуряването на надеждността на обектите за „жизнения” цикъл /ОРОП/: 

ПИ - предварителни изследвания; АИО - анализиране на изискванията към 

обекта; ИОХИ - изучаване на обема и характера на информацията и формата 

й на представяне; ТП - техническо проектиране; ОИД - обосноваване на 

избраната структура на обекта и математическото осигуряване; ИМК - 

избор на методи за контрола правилността на работа на обекта и 

техническото им състояние; ИНР - избор на начина на резервиране; П - 

производство; Е - експлоатация; ИОТАИ - избор на оптимална технология и 

програма за производство и изпитване; ОРЕ - осигуряване с резервни 

елементи; ООО - оптимизиране на обслужването /ремонтното обслужване/ 

на обектите; СИН - събиране на информация за надеждността в процеса на 

експлоатация. 

 

Литература: 

1. Тасев Г. и др. Теоретични основи на надеждността. -С., 2022. 

2. Михов М. Надеждност на машините в земеделието. -С., 2012. 

3. Тасев Г. Методи за възстановяване на износените детайли. -С., 2009. 

4. Тасев Г., Н. Панчев Математически методи и модели. -С., 2017. 

5. Давчев Ж. и др. Методология на изпитване на земеделска техника.-С., 

2021. 
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ЕФЕКТИВНОСТ НА ОРГАНИЗИРАНЕ НА МОБИЛНИ ГРУПИ 
МАШИНИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Г. ДЖЕЛЕБОВ 

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, 
гр. Ямбол, 8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38 

 

Резюме 

Разработена е методика за обосноваване на честотата на 
преместване на подвижни паркове. Дадена е оценка на икономическата 
ефективност от използването на подвижни паркове от машини, като се 
отчита спецификата на земеделското производство. Предлага се цялото 
използвано оборудване да се обедини в две групи машини, тъй като те 
изискват допълнителни разходи за ежедневно придвижване до и от 
работните площадки. Извършена е експериментална проверка на 
методиката за обосноваване на периодичността и честотата на 
преместване на подвижни машинни паркове и е потвърдена ефект 
(пребазиране) ивността на използването й в процеса на земеделската 
работа. Въведен е коефициент 0,85, отразяващ дела на разходите от 
себестойността на една машиносмяна, която се дължи на движението 
на превозните средства. Определена е стойността на работите по 
монтажа и демонтажа на оборудването на парка, както и цената на 
работата по преместването на парка. В резултат на експериментална 
проверка на теоретичните положения са потвърдени ефективността и 
практическото значение на методологията за обосноваване на 
периодичността и честотата на преместване на парк от земеделски 
машини. 

Ключови думи: мобилни паркове от земеделски машини, 
оптимален обхват на мобилния парк от машини, ремонт и поддръжка по 
време на земеделската операция. 

 
 
Увод 
Основата на материално-техническата база на земеделския 

комплекс е машинно-тракторният парк (МТР). Земеделският труд има 
редица организационни особености. По-специално, линейният характер 
на операцията определя постоянното разстояние на полеви обекти от 
базите за доставка и ремонт на оборудване. В тази връзка изглежда 
целесъобразно използването на нестационарни, мобилни паркове от 
земеделски машини, особено при работа на големи обработваеми 
площи. За да се подобри използването на дълготрайни производствени 
активи, да се увеличат показателите за използване на земеделската 
техника, е разработена методология за обосноваване на честотата на 
преместване и оптималния обхват на мобилните паркове. 
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Целта на изследването е да се сравнят разходите за преместване 
на мобилен парк по схемата, възприета в реално поле, с разходите, 
които една организация би направила, използвайки предложената 
методология. 

 
Методика. Като критерий за ефективност се приемат минималните 

разходи за 1 усл.ет.ха обработка на почвата с дължина Rпар. 
Математическата формулировка на този проблем се свежда до 
намиране на оптималната стойност на Rпар, която може да се изрази 
като зависимост от формата: 

 
Tn=f(Rпар,C1ха), (1) 

 
където Tn е времето за работа на парка на едно място (времето 

между две последователни премествания); 
C1хa - цената на 1 ус.ет.хa обработка на почвата, когато паркът е 

разположен на едно място. 
 
Методиката определя необходимия брой машини. След това се 

изчислява общият брой на машините в парка, който участва в 
земеделската работа. Освен това всички използвани техники са 
комбинирани в две групи: 

1. Машини, извършващи полски земеделски работи (обработка на 
почвата, отглеждане и прибиране на земеделски култури и др.), които се 
връщат в парка за обслужване и съхранение (трактори, комбайни и др.). 

2. Автомобили, извършващи транспортна работа (превоз на товари), 
т.е. превозни средства [1,2]. Тези групи оборудване изискват 
допълнителни разходи за ежедневно придвижване до и от работните 
площадки, като тези разходи нарастват с увеличаване на радиуса Rпар 
на оптималната зона на покритие на мобилния парк. 

3. По време на разработването на методиката  е получена формула, 
която позволява изчисляване на радиуса на оптималната зона на 
покритие на мобилния парк от превозни средства: 

 

𝑅пар=√
𝐶𝑀𝑔

∑
0,85.𝐶мч.𝑖.𝑁𝑖    

𝑉𝑖
+

Спл
100

𝑛
𝑖=1

,                                                (2) 

 
където n е броят на видовете машини от  i-тата група; 
Смчi –стоиността на машино-част на i-тия вид  машина; 
Ni – броят на автомобилите в движение от i-тия вид; 
Vi –средната скорост на пробега до мястото на извършване на 

работата;  
CПл – стойността на машините на площадката за съхранение. 
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Условният еталонен хектар се приема равен на 100. Коефициентът 
0,85 отразява делът на разходите от стойността на машинно-
смените,падащи се за преместване на машините и връщане обратно в 
парка [3, 4,11-18]. 

В настоящия момент от 30 до 60% крайната стойност на продукта са 
разходите за  съхранение ето защо все по-голямо значение се отдава на 
правилната организация на работата на самия склад като основно звено 
в този процес.Именно на този етап от веригата за доставки е възможно 
значително намаляване на разходите поради оптималната организация 
на работа. Основата на всеки складов проект е да се създаде най-
подходящата складова система. За съхранение и поддръжка на 
земеделската техника са организирани паркове и паркинги директно на 
работните площадки. Площта на покритие на мобилния парк от 
земеделски машини се приема равна на обработваемата земя (100 
условни ет. ха) [5]. 

 
Резултати и дискусия. Основната задача на експерименталната 

проверка е да се сравнят разходите за преместване на мобилния парк 
по схемата, приета в реалния терен, с разходите, които организацията 
би направила, използвайки предложената методология. За да се реши 
този проблем, на първо място е необходимо да се изчислят разходите 
за монтаж и демонтаж на парково оборудване. Съгласно оценката на 
разходите за работа, съставена в базовите цени от 2001 г., е 
определена стойността на работата по преместването на парка [6-9]: 

Приемаме следните изходни дани: 
 
CПл = 2011 лв..,n= 2 вида,Vмаш = 12 км/ч = 288 км/ден., Vi= 20 км/ч = 

480 км/ден, 
 
където Vмаш  е скоростта на земеделската машина. 

 
В този случей оптималният радиус е равен на 173,6 усл.ет.ха.: 
 
Изводи: 

1. Експерименталната проверка на теоретичните положения 
потвърди оперативността и практическото значение на методологията 
за обосноваване на периодичността и честотата на преместване, както и 
оптималния обхват на мобилен парк от земеделски машини. 

2. Практическото прилагане на методологията потвърди направения 
по-рано извод, че поради липсата на научна обосновка на честотата на 
движение на подвижния парк, земеделската организация може да 
допусне значителен преразход на финансови ресурси, да понесе 
значителни загуби на печалба в резултат на това на своята 
производствена и икономическа дейност. 
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ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УПОТРЕБЯВАНИ  
МАШИНИ НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР 

 
Г. Джелебов 

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, 
гр. Ямбол, 8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38 

 
Анотация  
Статията разглежда пазара на нова и употребявана земеделска 

техника, методите за нейното придобиване. Показана е икономическата 
рентабилност от смяната на собственика на машините по време на 
техния жизнен цикъл. Дадени са ефективни методи за организационно и 
технологично използване на машините и техническо обслужване, които 
позволяват да се осигури по-висока производителност на MТП и 
спестяване на ресурси.  

Ключови думи: ремонт, предпродажбено обслужване, 
възстановяване на части, резервни части, техническо обслужване, 
изведена от експлоатация техника, експлоатация на земеделска 
техника, вторична техника. 

 
 
В икономиките на развитите страни машинният парк за промишлено 

производство на продукти се формира от два пазара на оборудване - 
нови машини и машини от вторична употреба. Новото оборудване се 
закупува главно от икономически стабилни ферми, които след три до пет 
години употреба го продават на по-малко заможните чрез дилърската 
система. В същото време оборудването се подлага на предпродажбено 
качествено обслужване, ако е необходимо, подходящ ремонт. В 
изведеното от експлоатация оборудване има части, които имат 
значителен остатъчен ресурс. По този начин всеки изведен от 
експлоатация трактор съдържа средно 30...40% части, подходящи за 
вторична употреба без технологични въздействия, 40...45% - за 
възстановяване, 25 ... 30% – невъзстановими [1]. Използването на части 
от изведено от експлоатация оборудване като резервни части, 
подходящи за повторна употреба без ремонт, е технически и 
икономически осъществимо. Цената на ремонтираните части не 
надвишава 50 - 70% от цената на новите части с ресурс 100% от 
ресурса на новите. При възстановяване на части и възли броят на 
производствените (технологични) операции е 5–8 пъти по-малък, 
отколкото при тяхното производство. В търговията на дребно с 
автомобили употребяваните автомобили се продават с 15–20% повече 
от новите. Въпреки това, този опит не се прилага широко за домашни 
продукти на земеделска техника. През следващите години формирането 
на автопарка ще се извършва по две стратегии за развитие - чрез 
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внедряване на машини от ново поколение и удължаване срока на 
експлоатация. Опитът на вторичния пазар на оборудване потвърждава 
икономическата жизнеспособност на многократната смяна на 
собствеността на машините по време на жизнения им цикъл. 
Изчисленията показват, че развитието на вторичния пазар на 
оборудване в съвременното земеделие дава възможност за бързо 
увеличаване на парка от машини поради нарастването на обема на 
работата по модернизацията на индустрията в условията на ограничени 
финансови ресурси, за поддържане на достатъчен енергиен ресурс на 
оборудването дори за земеделски производители с ниски технологични 
и финансови възможности [2]. 

 
Очевидно формирането на ефективно функциониращ вторичен 

пазар на оборудване, поддържащ енергийните параметри на 
автомобилния парк със съществуващо и постоянно модернизирано 
оборудване, може да се превърне в алтернатива на пълното обновяване 
на автомобилния парк с нови модели. Машинно-технологичната 
модернизация на земеделието, базирана на иновативни фактори за 
развитие, изградена върху най-новите модели оборудване, несъмнено е 
приоритет за бъдещето на земеделската индустрия. Въпреки това, на 
определени етапи на развитие, частичното поддържане на енергийните 
параметри на парка от съществуващи машини чрез удължаване на 
техния жизнен цикъл е по-икономичен начин, макар и забавящ темпа на 
развитие [3,10,11]. Земеделските  машини както от стари, така и от 
съвременни конструкции, подчинени на техническите регламенти, имат 
продължителност на жизнения цикъл, която значително надвишава 
техния стандартен амортизационен период, който обикновено е около 
десет години. В настоящата икономическа ситуация, за да се ускори 
модернизацията на земеделието, е необходим ефективен вторичен 
пазар за оборудване: процесът може да се забави неприемливо. Това се 
налага от високата степен на икономическа диференциация на 
земеделските производители. Днес 15...20% от земеделските 
предприятия са финансово самодостатъчни и до известна степен могат 
да бъдат класифицирани като земеделски „хай-тек“. Те владеят високи 
технологии и нови поколения оборудване, като правило, чуждестранни 
проекти. Такива ферми могат да поддържат високо ниво на 
производство само при ускорена смяна на поколенията машинни и 
технологични ресурси. За „високотехнологичния“ режим с края на 
гаранционния срок за ново оборудване (4…5 години – периодът на 
ускорена амортизация) е целесъобразно съществуващото оборудване 
или част от него да се прехвърли на вторичния пазар. След 
възстановяване на параметрите и възлагане на нови гаранционни 
задължения, такива машини се препродават на нови собственици-
потребители във ферми от „среден клас“ за повторна експлоатация в 
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последния жизнен цикъл (до 10-15-годишна възраст). Някои от тези 
машини могат на третия етап да получат нови потребители във ферми с 
нисък икономически просперитет. Родното оборудване, като правило, 
може да премине през промяна на потребителя не повече от два пъти 
(средни и слаби ферми) [3,4]. 

 
Почти всички основни предприятия и организации, които са част от 

земеделието, се интересуват от вторичния пазар.Това са преди всичко 
земеделски производители, които нямат финансови възможности за 
закупуване на ново скъпо оборудване. Вторичният пазар е необходим за 
проспериращи ферми, тъй като те винаги имат реална възможност да 
прехвърлят използвано оборудване на ремонтна компания, като го 
заменят с ново или реставрирано. Вторичният пазар също има остра 
нужда от ремонтни предприятия: ще има големи възможности за 
въвеждане в експлоатация на производствени мощности, които не се 
използват в пълна степен, и увеличаване на обема на услугите. За 
формирането и регулирането на пазара на вторично оборудване е 
необходима на първо място интеграция - създаване на обединяваща 
структура от типа, например, акционерно дружество с управляващо 
дружество. Функционира организирано и ефективно в търговията на 
дребно с автомобили (търговия с употребявани автомобили). 
Потенциалните участници в тази структура включват производствени 
предприятия, ремонтни предприятия, изследователски институти, 
снабдителни и търговски организации, холдинги и земеделски 
предприятия от различни форми на собственост, търговци и др. 
Субсидиите, отпускани на земеделието за машини (субсидиране на 
заеми, лизингови процеси и др.), трябва да се разширят и за вторични 
машини, тъй като тези стимули трябва да се използват от бедните 
земеделски производители - основните потребители на употребявани 
машини, но по правило не ползват държавна подкрепа поради липсата 
на надеждни гаранции за платежоспособност. Следователно за такива 
ферми е необходимо да се разработят механизми за държавна 
подкрепа за закупуване на вторично оборудване, например чрез 
застрахователна система и др. [4,7,12-15]. 

Въвеждането на ефективни методи за организационно и 
технологично използване на машини и техническо обслужване 
позволява по-висока ефективност на МТП и спестяване на ресурси: 

• увеличаване на производителността на машините 2-3 пъти или 
повече;  

• намаляване на разходите за единица продукция в млечното 
говедовъдство с 8-10 пъти, свиневъдството – с 10-12 пъти, в зърнения 
подкомплекс – с 3 пъти;  

• повишаване на нивото на техническа готовност на парка до 0,95-
0,98 (срещу 0,8-0,85);  
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• намаляване на годишните разходи за ремонт (с увеличение на 
МТП); 

• намаляване на единичните разходи за ремонт и поддръжка на 
МТР от 12% на 5% от себестойността на продукцията; 

• намаляване на разходите за използване на възстановени части; 
• увеличаване на използването на машини с 20-25%; 
• годишно спестяване на хиляди тона метал и хиляди тона ГCM;  
• общите икономии на разходите на земеделските производители за 

поддръжка на оборудване, закупуване на ГCM и други източници на 
спестяване на ресурси [5,6,8].  

В конструкциите на съвременните земеделски машини имаме  
голяма разчленяване и блочна структура, намалено усилие за 
поддръжка, лесен достъп до всички точки за ежедневна поддръжка, 
чиито интервали са удължени, за да се спести време и да се намалят 
оперативните разходи. Общата специфична трудоемкост на 
поддръжката на трактори на чуждестранни фирми е 2 пъти по-малка от 
тази на местните. Широко се използва електронна система за 
диагностика и поддръжка на оборудване, която поради навременното 
откриване на неизправности осигурява увеличение на неговата 
производителност с 25 - 30%. 
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ОБОСНОВАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СЕРВИЗ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА 
РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА МАШИННО-ТРАКТОРНИЯ ПАРК 

 
Г. Джелебов 

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, 
гр. Ямбол, 8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38 

 
Резюме 
Големият брой на машини може да се поддържа чрез регионалната 

система за осигуряване на работоспособността на земеделската 
техника (СОРТ). Целта на нашето изследване е да се разработи метод 
за осигуряване на висока наличност на оборудването за ефективното му 
използване. Предложената структура на СOРT предвижда различни 
възможности за обслужване на потребителите на ниво икономика, 
област и регион. Параметрите за нивата на модела се коригират, като се 
вземат предвид основните действителни показатели на площта, 
обслужвана от едно или друго ниво на системата. Такива показатели 
включват обема на механизираната работа, интензивността на 
търсенето на поддръжка и ремонт на части, възли и агрегати и 
квалификацията на операторите на машини в обслужвания район. 
Представени са концепциите за моделни нива на ферма и регион, за 
които са изчислени СOРT параметрите и след това е представен 
преходът към действителните  нива (райони, ферми) чрез коефициенти, 
които отчитат спецификата на обслужвания район. Предложеният 
нормативно-изчислителен метод за изчисляване на параметрите е 
приложен за фиктивен район.  

Ключови думи: техническо обслужване, коефициент на техническа 
готовност, работоспособност на машините, технически сервизен 
клъстер, време за възстановяване. 

 
Реализирането на всякакви иновативни проекти в земеделието без 

машини и инструменти е проблематично, но спадът на неговия 
технически потенциал, започнал през периода на реформите, 
продължава и до днес [1, 2]. Към 2018 г. делът на тракторите със среден 
експлоатационен живот над 10 години е достигнал 62%, 
зърнокомбайните - 49%, силажокомбайните - 45%. Обезпечеността с 
трактори и комбайни е едва 45-60% от необходимостта. При 
необходимата енергийна мощност от 300-350 к.с. на 100 хектара 
посевна площ е едва 167,01 к.с., като тази тенденция продължава [3]. 
Анализът на състоянието на машинно-тракторния парк показа, че в 
земеделието средната възраст на оборудването, въпреки 
преоборудването, извършено от 2018 г., надвишава стандартния му 
експлоатационен срок за почти всички марки в земеделските 
организации в региона [4-13]. Подобна ситуация е характерна и за други 
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региони на странат. При тези условия създаването на добре 
организирана техническа служба  е и остава задължителен фактор за 
ефективното използване на машините и оборудването. Целта на нашето 
изследване е да се разработи метод за осигуряване на ефективност и 
висока готовност на земеделската техника за нейното ефективно 
използване. 

 
Условия, материали и методи 

Неразделна част от системата за техническо обслужване е 
поддръжката и ремонта - комплекс от мерки, насочени към поддържане 
на машините и съоръженията в постоянна готовност за ефективна 
работа.Както е известно, готовността на машините се изразява чрез 
коефициента на техническа готовност: 

 

𝐾г =
𝑇𝑜

(𝑇𝑜+𝑇𝐵 )
,                                         (1) 

 
където Kг е коефициентът на готовност на оборудването;  
To - средното време до отказ, h; 
Tв - средното време за възстановяване на машините.  
 
Времето за възстановяване на машините може да се запише като:  
 
Tв=Tв’+Tпр,                                          (2)  
 
където Tв' е минималното възможно време за възстановяване, h;  
Tпр - времето за отстраняване на неизправности, вземане на 

решение в зависимост от информационна поддръжка на специалисти, 
търсене и доставка на необходимите резервни части, h. 

В изследвания район до 93-95% от всички дейности по поддръжката 
и ремонта се извършват на базата на ферми. Основната цел на 
създаването на регионална система за осигуряване на 
работоспособността на оборудването (СOРT) в земеделската 
организация е ефективното и устойчиво развитие на инженерните и 
технически земеделски отрасли, който включват бързо и качествено 
извършване на набор от дейности и услуги за производство и доставка 
на земеделската техника, резервни части, горива и смазочни материали 
и други необходими материали, осигуряващи ефективно използване в 
гаранционния и извънгаранционния срок. 

 
Резултати и дискусия 

Използвайки принципите на формиране на СOРT [6,14-17], ние 
обосноваме неговата структура, която осигурява поддръжка на 
оборудване на ниво земеделско предприятие, област, регион. За всеки 
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x – 

от тях е необходимо да се вземат предвид следните основни 
показатели: обемът на механизираната работа, извършвана от един или 
друг модел машини; интензивност на търсенето на поддръжка и ремонт 
на части, възли и агрегати на машини от този модел; квалификация на 
операторите на машини в обслужваната зона. За да се намали 
трудоемкостта при изчисляване на параметрите на региона (в сравнение 
с индивидуалното изчисление за всеки регион и ферма), 
препоръчително е да се формира в земеделския комплекс на региона 
въз основа на нормативно-изчислителния метод при нивото на фермата 
и района, които са взети като модел на клъстери за техническо 
обслужване. Параметрите, зададени за нивата на модела СOРT, се 
коригират, като се вземат предвид основните действителни показатели 
за зоната, обслужвана от системата на това ниво. На областно ниво 
основното обслужващо предприятие е технически център, който е взет 
като модел на клъстер в СOРT. Моделът е предприятие, което има 
среден обем механизирани работи за стопанствата на региона на ниско 
ниво Wx по отношение на един или друг модел машини, средната 
интензивност на търсенето за стопанствата на региона λ - за поддръжка 
и ремонт, средната квалификация на операторите на машини Kx за 
стопанствата на региона, определена съответно от формулите: 

 

Wx=W0  /nx, (3) 

λ= λ/n, 

𝑘𝑥 = (𝑛1 + 2𝑛2 + 3𝑛3)/𝑛𝑜 (4) 

където Wо е количеството извършена механизирана работа от този 
модел машини в района, у.e.ha; 

λо - интензивността на търсенето на поддръжка и ремонт на дадена 
марка машини в района, 1/h;  

nx – броят на стопанствата в района, бр.;  
n1, n2, n3 – броят на машинните оператори в района, съответно 1, 2 

и 3 клас, души;  
nо – общият брой на машинните оператори в района, човека.  
 
Областта на модела се определя подобно на индивидуална ферма, 

но взема предвид броя на техническите центрове в региона и данните за 
зоната, която обслужва такъв технически център (обемът на 
извършената работа и броят на обслужваното оборудване от всеки 
модел). 

 

Заключения 

За да се организира висококачествено техническо обслужване в 
района, е разработена регионална система за осигуряване на 
ефективността на земеделската техника, която осигурява обслужване на 
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потребителите на ниво ферма, област и регион. За изчисляване на 
параметрите на регионалния СOРT се предлага нормативно-
изчислителен метод, според който те се определят за моделни нива на 
техническо обслужване - клъстери на икономиката и региона, след което 
тези параметри се коригират, като се вземат предвид основните 
действителни показатели за зоната, обслужвана от съответното ниво на 
системата. 
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ОРГАНИЗАЦИОННИ И ИКОНОМИЧЕСКИ  
ВЪПРОСИ НА НАДЕЖДНОСТТА 

 
Г. Джелебов  

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, 
гр. Ямбол, 8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38 

 
Организационони работи по осигуряване надеждността на 

обектите 
Елементите на организация на работите по осигуряване на 

надеждността на обектите по етапите на “жизнения” цикъл на обектите 
са дадени на фиг.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Въпросите за оценка на постигнатото ниво на надеждност и 

необходимостта от неговото повишаване трябва да се разглеждат 
предимно от икономическа гледна точка, тъй като икономиката е 
основният критерий за решаване на повечето практически проблеми на 
надеждността. Това се дължи на факта, че съвременното ниво на 
развитие на технологиите позволява да постигнат почти всички 

 

  

ОРОН 

ПИ ТП П Е 

АИО 
ИОХИ 

ОИС 
ИМЕ 

ИНР 

ИОАТИ 
ООО 
ОРЕ 
СИН 

Фиг.1. Елементи на организация на работата по организиране на 
осигуряването на надеждността на обектите за „жизнения” цикъл /ОРОП/: 

ПИ - предварителни изследвания; АИО - анализиране на изискванията към 
обекта; ИОХИ - изучаване на обема и характера на информацията и 

формата й на представяне; ТП - техническо проектиране; ОИД - 
обосноваване на избраната структура на обекта и математическото 

осигуряване; ИМК - избор на методи за контрола правилността на работа на 
обекта и техническото им състояние; ИНР - избор на начина на 

резервиране; П - производство; Е - експлоатация; ИОТАИ - избор на 
оптимална технология и програма за производство и изпитване; ОРЕ - 

осигуряване с резервни елементи; ООО - оптимизиране на обслужването 
/ремонтното обслужване/ на обектите; СИН - събиране на информация за 

надеждността в процеса на експлоатация. 
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показатели за качество и надеждност на продукта и целият смисъл е в 
цената за постигане на целта. Тези разходи могат да бъдат толкова 
високи, че ефектът от увеличаването на надеждността на обекта няма 
да ги компенсира, а общият резултат от предприетите мерки ще бъде 
отрицателен. Често мерките за подобряване на надеждността може да 
не изискват значителни разходи, но могат да бъдат постигнати, 
например чрез оптимизация. В този случай обаче е необходимо да се 
сравнят различни варианти за постигане на необходимото ниво на 
надеждност при условие за получаване на най-голям общ икономически 
ефект, като се вземат предвид разходите в производството и 
експлоатацията на обекта и положителния икономически ефект, който 
дава при използване по неговото предназначение. В общия случай 
промяната във времето на общия икономически ефект по време на 
експлоатацията на даден обект се формира под въздействието на два 
основни фактора, което е ясно илюстрирано на фиг. 1. От една страна е 
необходимо да се вземат предвид разходите за производство на новия 
обект, включително неговото проектиране, производство, изпитване, 
отстраняване на грешки, транспорт до работната площадка и други 
разходи, както и разходите за експлоатация Q, включително поддръжка, 
ремонт, превантивни мероприятия за поддържане на обекта в 
работоспособно състояние. В общия случей изменението на сумарния 
икономически ефект във времето при експлоатацията на машината 
преминава под влиянието на два основни фактора (фиг.1). От една 
страна е необходимо да с отчитат разходите за изработването на нова 
машина Си, включително-проектиране, изработване, изпитване, 
разработване, транспортиране и други, а така също разходи за 
експлоатация Сэ(t), където се включват разходите за ТО и ремонт, 
съхранение, т. е. всички разходи, които са свързани с поддържане и 
възстановяване на работоспособността на машината. При това Си + Сэ(t) 
са отрицателни разходи в баланса на ефективността.  

От друга страна, работата на машината дава положителен 
икономически ефект Ср(t), т. е. печалба.  

Изменението на Сэ(t) във функция на времето има тенденция на 
нарастване, тъй като износването и старението на елементите на 
машината водят до необходимостта да се влагат все повече и повече 
средства.  

Изменението на Ср(t), обратно, има тенденция към намаляване на 
интензивността на нарастване, тъй като по-честите престои на 
машината, поради ТО и ремонт намаляват производителността й. 
Затова кривата на сумарната ефективност СΣ(t) = Си + Сэ(t) + Ср(t) има 
максимум и два пъти пресича абсцисната ост t.  

Периодът t = Ток, когато машината със своята работа е възвърнала 
разходите, които са били вложени в нея, се нарича срок на откупуване. 
От този момент машината започва да носи печалба на потребителя. 
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Оаче приръстът на получения ефект постепенно намалява поради 
нарастване на експлоатационните разходи до момента t = Тпр, когато 
отново Си + Сэ(t) = Ср(t). При t > Тпр разходите за експлоатация 
превишават този ефект, който може да осигури машината в процеса на 
работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Продължителността на икономическата целесъобразност на 

експлоатация на машината Тэ се намира в диапазона Тmax и граничният 
срок на експлоатацията й Тпр, т. е. Тmax < Тэ < Тпр.  

Изборът на вариант от позицията на надеждността трябва да се 
намира, изхождайки от сравнението на разходите за изработване, 
експлоатация и икономическия ефект, получен при работата на 
машината. Например, при по-висока първоначална стойност на 
машината Си´ икономическият ефект от нейната работа СΣ´(t) ще е по-
висок за сметка на подобряване на показателите на надеждност.  

 
Икономически показатели на надеждността 

1. Икономически показател на надеждността, който се определя по 
следната зависимост: 

, лв. /h,  

където  е стойността за изработване на машината (стоимостна 
продукта); 

- сумарните разходи при експлоатация, ТО и ремонт на 

 

Фиг. 2. Изменение на икономическата ефективност на 
машината във времето на експлоатация 
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машината, лв.; 

- периодът на експлоатация на машината, h.  
Необходимо е да се стремим към минимум на този показател за да 

имаме рационално разпределение на капиталовложенията между 

сферата на производството и сферата на експлоатация на машината.  

2. Коефициент на експлоатационите разходи <1 и 
изразява съотношението на стойността на изработване и стойността на 
експлоатация на машината.  

Високата надеждност се постига за сметка на допълнителни 
разходи. Затова много често се използва термина - цена на 
надеждността. Общитите разходи за изработване на машината се 

сумират от постоянни разходи , не зависещи от необходимата 

надеждност и - променлива съставляваща на разходите, зависещи от 
необходимата надеждност.  

 
3. Цена на надеждността. Този показател се определя по 

формулата 

,  

където  е цената на надеждност на аналогична машина; - 
изработката до отказ на машината аналог, т. е. на прототипа; Т – 
изработката до отказ на проектираната машина.  

 
Икономически ефект от повишаване на равнището на 

надеждността на обектите 

Основа за реализацията на единен методически подход за 
определяне на икономическата ефективонст от повишаване на 
равнището на надеждността на машините е да се отчетат изискванията, 
за нормативната ефективност на всички ресурси, използувани при 
създаване и експлоатация на обектите (машшините). В тези условия 
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” [3-
10].  

За определяне на икономическия ефект от повишаване на 
равнището на надеждността е по-целесъобразно да се приложи 
критерия - “приведени разходи”, отразяващ изменението на разходите в 
сферата на проектиране, производство и експлоатация на обектите.  
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Известно е, че у нас определянето на икономическата ефективност 
на инвестиционните проекти става по показатели, посочени в [7;8;13-20], 
а икономическата ефективност на научно-техническите постижения и 
капиталните вложения - в [1-5], които взаимно не се изключват. За 
определяне на икономическата ефективност от повишаването на 
равнището на надеждността на обектите, използуваме критерия 
“приведени сумарни разходи” [1-10].  

За определяне на годишния икономически ефект от повишаване на 
равнището на надеждността, използуваме следната зависимост, която е 
предложена от проф. д.т.н. Г. Тасев [8-10]: 

 
(15.1) Ин= N1 (Ф1 + ЕнK1) - N2 (Ф2+ЕнК2),  
 
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 оградели от съотношението  
 

N2 = N1H1/H2 = . N1,  
 

където  е коефициентът на повишение на равнището на 

надеждността на обектите (1, 0).  
Тогава формула (1) приема следния вид: 
 

(2) Ин = N1[(Ф1 +ЕнК1)-( Ф2+EнK2)].  
 
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.  

По нататък ще изведем зависимости за параметрично и 
непараметрично определяне на икономическия ефект от повишаване на 
конкретните надеждностни показатели на ремонтируемите обекти.  

На фиг. 2 въз основа на системния подход е разработена и 
предложена йерархическа структура на надеждността на три равнища, 
която изразява надеждността, съставена от свойства, свойствата – от 
показателите, а показателите – от характеристиките. По такъв начин 
привеждаме понятията “показател” и “характеристика” в съответствие от 
понятийния апарат на теорията на вероятностите.  
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Параметрично определяне на икономическия ефект от 
повишаване на свойството безотказност на ремонтируем обект по 
числената характеристика – средна обработка до отказ, tm.  

Приемаме, че изработката между отказите е разпределена по 
закона на Вейбул.  

Тогава средната обработка между отказите е 

tm = c+a(1 +1/b),  

където (1+1/в) е гама функция на (1+1/в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оттук коефициентът на повишаване на равнището на 
безотказността на машините се определя по зависимостта 

 

 

m(t) 
H(t) 
w(t) 

mt  
РМ(t) 

pt
 

 
 
tР 

ect  
вt  
(t) 

ТОt  PTOC
 CCt  

tc 

Надеждност на неремонтируемите обекти 

Безотказност Трайност Ремонтопригодност Съхраняемост Свойства 

Показатели  

Характе-
ристики 

ПО  ИмО Ре Ес  Вв  Вто  Стор  Се 

Фиг. 2. Схема на взаимовръзката между свойствата, показателите и 

характеристиките на надеждност на ремонтируемите машини: ПО – поток на 

отказите; ИмО – изработка между отказите; Ре – ресурс; Ес – експлоатационен 

срок; Вв – време за възстановяване; ВТО – време за техническо обслужване; 

РТОР – разходи за техническо обслужване и ремонт; Сс – срок на съхраняване; 

m(t) – среден брой откази; H(t) – характеристика на потока на отказите; w(t) – 

параметър на потока на отказите; mt  - средна отработка между отказите; ect  - 

среден експлоатационен срок; РМ(t) – вероятност за безотказна работа; pt  - 

среден ресурс;  - средноквадратично отклонение на ресурса;  - коефициент 

на вариация на ресурса; tР - гама-процентен ресурс; вt  - средно време на 

възстановяване; (t) – интензивност на възстановяване; ТОt  - средно време за 

техническо обслужване; PTOC
 - средни разходи за техническо обслужване и 

ремонт; CCt  - среден срок на съхраняемост; tc - гама процентен срок на 

съхраняемост 
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 = [c1+ a1(1+1/b1)] / [c2+a2(1+1/b2)],  
 
където, с1, а1 и в1 са параметрите на разпределението на 

изработката между отказите на машините преди повишаване на 
равнището на базотказността им; с2, а2 и в2 – параметрите нa разпре-
делението на изработката между отказите на машините след 
повишаване на равнището на безотказността им.  

Тогава годишният икономически ефект от повишаването на 
свойството безотказност, оценено по числената характеристика 
“изработка между отказите”, ще бъде: 

 

ИБ=N1 {(Ф1+ЕнК1)-[c1+a11(1+1/b1) (Ф2 +EнК2)] / [c2+a2(1+1/b2) }.  
 
Следователно И Б е функция на параметрите на разпределяне на 

изработката между отказите (ai, bi, ci) и икономическите показатели (Фi, 
Кi, Ен).  

 
Непараметрично опредаляне на икономическия ефект от 

повишаване на свойството безотказност на ремонтируемите обекти по 
средната изработка между отказите, tm. В този случай средната 
изработка между отказите се определя по зависимостта 

 

tm=


n

i

t
1

mi /n,  

 
където tmi е изработката между отказите на i-та машина; n – броят на 

изпитваните машини; а – коефициентът на повишаване на изработката 
между отказите – 

 

=


1

1

n

i

t mi / 


2

1

n

i

t m2i,  

 
където n1 е броят на изпитваните машини преди повишаване на 

безотказността им; n2 – броят на изпитваните машини след повишаване 
на безотказността им.  

От тук 
 

ИБ=N1{(Ф1+ЕнК1) –(Ф2+ЕнК2) 


1

1

n

i

t m1i / 


2

1

n

i

t m2i}.  

 
По аналогичен начин разсъждаваме за всички останали 

характеристики на свойствата на надеждността на ремонтируемите 
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обекти (фиг. 2), а резултатите с коефициентите за увеличаване на 

равнището на надеждността () са дадени в таблица15.1 и 15.2. 
 

Таблица 1 Коефициент на повишаване равнището на  

надеждност на ремонтируеми обекти,  
 

Свойства Показатели 
Характе-
ристики 

Коефициент, 

 

Безотказ-
ност 

Поток на отказите 

m(t) m2(t)/ m1(t) 

w(t) w2(t)/ w1(t) 

H(t) H2(t)/ H1(t) 

Обработка между отказите 
tm tm1/ tm2 

Pm(t) Pm1(t)/ Pm2(t) 

Трайност 
Ресурс 

tp tp1/ tp2 

tpy tp1y/ tp2y 

Експлоатационен срок toc toc1/ toc2 

Ремонто-
годност 

Време за възстановяване 
tb tb2/ tb1 

µ(t) µ2(t)/ µ1(t) 

Време за техническо 
обслужване 

tтo tтo 2 / tтo 1 

Разходи за възстановяване Срто С1рто /С2рто 

Съхраняе-
мост 

Срок на съхранение 
tс tс1 / tс2 

tсy tс1y/ tс2y 

 
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 
между отказ, ресурс, срок на съхраняемост, гама процентен ресурс 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. 
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Таблица 2 Коефициент на повишаване равнището на надеждност на 

ремонтируемите обекти, оценен по комплексните показатели 
 

Свойства 
Показатели 

(характеристики) 
Коефициент,  

Б + Р Кг Кг1 / Кг2 

Б + Т + Р Кти Кти1/ Кти2 

Б + Т + Р +С Крп Крп2 / Крп1 

 

По каква характеристика на показателите на надеждността ще се 
определя икономическия ефект зависи от предназначението на 
машината (обекта) и изискванията към равнището на надеждност 
Например за отговорни обекти, влияещи на безопасната работа на 
системата съществено значение има вероятността за безотказна 
работа, а за други обекти – средната изработка между отказите или 
други характеристики.  

В земеделието изискванията към техниката, която е предназначена 
за отговорни технологични операции с ограничени агротехнически 
срокове, изискванията за високо равнище на надеждност се поставят 
към свойството безотказност и неговите характеристики “вероятност за 
безотказна работа”, “интензивност на отказите” и т.н. Затова и 
икономическият ефект от повишаване на равнището на надеждността 
ще се изчислява по тези характеристики. 

 

Изводи: 

1. Предложен е подход зе определяне на икономическия ефект от 
повишаване на равнището на надеждността на ремонтируемите обекти 
по критерия “приведени разходи”.  

2. Изведени са зависимости за параметрично и непараметрично 
определяне на икономическия ефект от повишаване на равнището на 
надеждността на ремонтируемите обекти по основните числени и 
функционални характеристики на надеждностните показатели.  
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ОБОСНОВКА НА МЯСТОПОЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМАТА 
ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И  

РЕМОНТ НА ДИЛЪРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
 

И. Битунски 
 
Нашият  и чуждестранният опит на представителствата показва, че 

търговецът, който се занимава с обслужване на земеделската техника, 
трябва да бъде по-близо до производителя на стоки. В същото време се 
постига бързо отстраняване на неизправностите в гаранционния и 
следгаранционния период на експлоатация, в рамките на нормативно 
допустимите периоди на престой на оборудването. В същото време 
ефективността на дилърското предприятие се свежда до осигуряване на 
непрекъснато прилагане на земеделски технологии от земеделските 
производители чрез тяхната висококачествена техническа поддръжка, 
ремонт на оборудване в извън сезона чрез набор от сервизни структури 
- поддръжка на система [1,2,12-18]. Висококачествената модерна 
поддръжка, ремонт на земеделската техника определя ефективността 
на земеделското производство. Съвременното парково оборудване в 
земеделието е много разнообразно.  Основният обем на земеделската 
работа пада върху тракторите. 

 
Възрастовата структура на парка се характеризира със следните 

данни: до 6 години - 8%, 6- 10 години - 21%, над 10 години - 71%. 
Наличието на парк от машини с експлоатационен срок над 10 години 
води до факта, че до 20% от съществуващите машини не участват в 
полеви работи. Това земеделие  използва повече от 50% оборудване, 
което е преминало техническа поддръжка и ремонт. Намалява 
инженерното осигуряване в земеделието. Някои ремонтно-технически 
предприятия променят посоката на дейността си, а само 11% от 
предприятията са запазили ремонтно-технологично оборудване и 
персонал.  

Понастоящем предлагането на услуги значително надвишава 
търсенето, което съчетава държавна услуга ᴎ регионална бизнес услуга, 
различна от предишната система на директивно управление [4]. 
Досегашният опит на много чужди страни с развиваща се пазарна 
икономика показва, че най-рационалната форма за организиране на 
техническа поддръжка и ремонт на машината е дилърската система на 
земеделски продукти. В този случай, както показва изследването, те 
използват маркетингов канал на едно ниво, което намалява броя на 
посредниците между производителя и земеделския производител на 
продукци и прави доставките по-ефективни. В същото време 
предприятията за техническо обслужване решават проблемите на 
маркетинга и т.н. [5,6]. Дилърът е юридическо лице или физическо лице, 
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което взаимодейства със земеделския производител за изпълнението на 
предпродажбената подготовка на изискванията на услугата, 
поддържането на техника на общия експлоатационен срок и продажбата 
на необходимите материали. 

Потребителят е юридическо лице, което се занимава с 
производство на земеделски продукти, тяхното съхранение и 
преработка, поръчване на услуги, придобиване и използване на 
технически средства, резервни части и материали. Ефективната работа 
на дᴎлерското предприятие се сʙежда до осигуряване на непрекъсната 
работа на земеделската техника за изпълнение на механизираните 
процеси в земеделието, чрез качествено техническо обслужване и 
ремонт на техниката в между сезоните периоди. 

Оператᴎʙното атстраняване на неизправностите в гаранциония и 
следгаранциония период на експлоатация в нормативно допустимите 
срокове на престой на машините изискват да се обоснове 
териториалното разположение на системата от сервизни пунктове и 
търговски предприятия [7]. Под обслужване от технически център се 
разбира територия, която включва определен брой потребители на 
услуги на техническа услуга, граница, която е ограничена от 
техническите и финансовите възможности на предприятията [8, 9]. 

В съответствие със съвременната концепция за обхвата на 
техническото обслужване в земеделските организации на базата на 
специализирани СП по договори с производители често се създават 
технически центрове. Те се занимават с провеждане на техническото 
обслужване на земеделската техника от техническите сервизи в 
гаранциония и извънгаранциония период на експлоатация на 
земеделската техника на земеделските производители.Основната 
номенклатура на работа, която се извършва от най-добрите дилърски 
предприятия в чужбина е извършване на техническото обслужване на 
земеделската техника и предлагане на резервни части и ремонтни 
материали [10]. В същото време нашият и чуждестранният опит 
показват, че системата за техническо обслужване на търговец на 
земеделска техника, който се занимава с техническо обслужване, 
трябва да бъде по-близо до производителя на земеделска продукция. 
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ФОРМИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 
НА МАШИННО-ТРАКТОРНИ АГРЕГАТИ 

 
И. Битунски 

 
Резюме 
Представена е концепцията за техническата услуга, основана на 

въведени основни понятия. Техният анализ позволява да се отдели 
целият спектър от отношения, които възникват в този случай. 
Разкриването на обемите на основните понятия дава представа за 
посоките за решаване на проблема за осигуряване на 
работоспособността на MTA. В зависимост от фиксирането на 
качествената сигурност на една от основните концепции, която 
съответства на конкретна производствена ситуация, различни 
практически задачи за формиране на техническия сервиз стават 
достъпни за решаване. Две групи задачи позволяват формирането на 
техническата служба на МТА от земеделски предприятия. Една от тях е 
перспективна и е насочена към оптимизиране на машинно-тракторния 
парк, като се вземат предвид особеностите на тяхната поддръжка. Друга 
група задачи включва използването на техническото оборудване и 
кадровия потенциал на ремонтните предприятия, както специализирани 
предприятия на земеделския комплекс, така и неосновни. Оптималната 
форма на организация на техническото обслужване ще бъде 
използването на мобилни екипи от най-малко четирима души.  

Ключови думи: машинно-тракторен агрегат, техническо 
обслужване, основни понятия, идеен проект, ремонтни предприятия. 

 
FORMATION OF TECHNICAL SERVICE OF TRACTOR UNITS 

 
Abstract 
A concept of technical service, based on some introduced basic 

concepts. Analysis of the basic concepts allows to reveal the entire spectrum 
of correlations arising. Definitions of scopes of the basic concepts provides an 
insight into the trends for solving problems of technical service of tractor units 
(TU). Depending on the fixing of qualitative determination of one of the basic 
concepts, which corresponds to a specific production situation, solutions are 
available for a variety of practical tasks of shaping the technical service. Two 
task groups allow creating TU technical service by agricultural enterprises. 
One of them is perspective and it is aimed at optimizing the machines and 
tractors, taking into account the technical characteristics of the TU service. 
Another group of problems involves one of the real trends shaping the 
technical service through the use of TU technical equipment and human 
capacity of repair shops of core and non-core agribusiness enterprises. The 
most optimal form of technical service organizations is the use of mobile 
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teams consisting of at least four people each. 
Keywords: tractor unit, technical service, basic concepts, conceptual 

design, repair enterprises. 
 
Увод 
Земеделските предприятия разполагат с разнообразна земеделска 

техника като част от машинно-тракторния парк: от нова до такава, 
достигнала нормалния си експлоатационен срок; от добро техническо 
състояние до изключително износени; от най-новата конструкция с 
вградени инструменти за диагностика до значително остаряла. Най-
новите земеделски машини, като правило, се обслужват от дилърски 
центрове на производствени компании. Оборудването, произведено в 
Русия се обслужва и ремонтира със силите и средствата на 
земеделските производители. Ефективността на техническото 
обслужване обаче е много ниска, тъй като инженерната служба на 
земеделските предприятия практически не съществува. 
Съществуващите сервизи не разполагат с персонал, металорежещото и 
друго оборудване е физически и морално остаряло. Инструменталната 
диагностика на MTA не се извършва, операторите на машини сами 
отстраняват възникналите неизправности. 

В тази връзка проучванията, насочени към разработване на насоки 
за развитие и формиране на технически услуги в земеделските 
организации, са актуални и имат голямо практическо значение. 

 
Обекти и методи  
Формирането на техническата служба на MTA е осъществимо въз 

основа на принципите на концептуално проектиране на сложни 
организационни и технически решения, разработени от A.G. Теслинов [1, 
2,13-16]. Нека дефинираме следните основни понятия:  

- изпълнители за поддръжка и ремонт - хора с определена 
квалификация, обединени в група от необходимия брой за извършване 
на поддръжка и ремонт на МТА;  

- технологии за поддръжка и ремонт - технологии за извършване на 
операции по поддръжка и ремонт, използвани за осигуряване на 
работоспособността на МТА; 

- процеси в техническите системи (TС) - процеси, протичащи в 
блоковете, системите и възлите на MTA, разглеждани по-долу като TС, 
водещи до промяна в работоспособността на MTA; 

- цели - мотиви за дейността на изпълнителите на поддръжка и 
ремонт.  

Основното понятие "изпълнители на поддръжка и ремонт". За 
извършване на операции по поддръжката и отстраняване на 
неизправности могат да бъдат включени оператори на МТА машини, 
механици на ремонтни работилници и инженерно-технически работници 
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от различни нива и ведомствена подчиненост. Да имат познания за 
устройството на машините, съставляващи МТА, правилата за тяхната 
производствена и техническа експлоатация; да може да извършва 
различни работи, съпътстващи поддръжката и ремонта, и да има умения 
в това. Размерът на групата от изпълнители на поддръжка и ремонт 
може да бъде различен - от един до четирима души или повече. По-рано 
показахме, че за да се извърши TO-1 на трактори с теглителен клас от 
1,4 до 3,0 кН, при условие че се намали времето за престой на трактора 
за TO, размерът на групата трябва да бъде четирима души [3]. 
Изпълнителите на поддръжката и ремонта трябва колективно да 
притежават определен обем от знания, умения и способности с 
необходимото количествено съчетание от тях. Нека обозначим този 
набор като компетенции. 

Основната концепция на "технологиите TO и Р". При осигуряване 
на работоспособността на MTA могат да се използват различни 
технологии за поддръжка и ремонт, технологии за диагностика на възли, 
агрегати, машини и MTA като цяло [3-5,10-16]. Тези технологиите могат 
да се използват и за предотвратяване на неизправностите. 
Технологиите най-общо представляват набор от технологични операции. 
Операциите могат да се изпълняват както в строго установен ред, така и 
в произволен ред. Очевидно сред многото опции има оптимален, който 
максимално допринася за осигуряване на работоспособността на MTA. 

Основното понятие "процеси в ТС". Когато MTA се използва по 
предназначение, техническото му състояние постепенно се влошава. 
Процесите на износване са свързани с динамичните и кинематични 
режими на работа на възли, агрегати и отделни части на машините на 
МТА, при условията на прилаганите системи за смазване и контрол на 
температурния режим. Те могат да бъдат различни за едни и същи 
агрегати, включени в проекта за използване на машината в различни 
климатични зони.  

Основното понятие "цел". При осигуряване на 
работоспособността на машинно-тракторния агрегат могат да се 
постигнат напълно различни цели, определени от вида и състава на 
агрегата, плана за производство на работа в полските култури за 
текущата година, организационната принадлежност на поддръжката и 
изпълнители на ремонти и др. Непосредствената оперативна цел е да 
се осигури надеждността на МТА при извършване на полеви операции 
за отглеждане на земеделски култури. 

Стратегическата цел е осигуряване на работа на МТА през 
нормативния срок на експлоатация на машините.  

Възможно е да се разграничат периодите на работа на MTA: 
- полеви операции; 
- цикъл на полска работа (пролет, лято, есен);  
- сезон на теренна работа; 
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- комплекс от полеви работи в сеитбооборота на подразделение на 
земеделското предприятие;  

- срокът на експлоатация на машините MTA, изразен в години или 
сезони на полева работа. 

 
Резултати от изследванията 
Пълният набор от отношения, възникващи върху въведените 

основни понятия, могат да бъдат представени графично (фиг. 1). 
Анализът на целия спектър от отношения, възникващи върху основните 
понятия, ни позволява да оценим възможностите за решаване на 
проблемите на формирането на техническата служба на MTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При внедряването на техническия сервиз на MTA е необходимо да се 
фиксира качествената сигурност на една от четирите основни концепции, 
след което шест задачи (три преки и три обратни) за установяване на 
останалите основни концепции стават достъпни за решаване. 
Земеделските предприятия се характеризират с две групи задачи: 

А. Установени са целите на дейността на изпълнителите на 
поддръжката и ремонта, съответстващи на осигуряване на 
работоспособността на МТА през определен период от използването му 
(фиг. 2).  

W = {w} е наборът от работни места, необходими за производство 
при отглеждане на култури;  

Фиг.1.Концептуален проект на техническия сервиз [4]:1 и 2-отношение на „непротиворе 

чивост”;3-отношение на ”привличане”;4-отношение на „целеустременост”;5-отношение 

на „връзката”;6-отношение на „обословеността”;7-отношение на „използването”;8-отно 

шение  на „принадлежността”;9-отношение на „съответствието”;10-отношение на „необхо 

димостта”;11-отношение на „целенасоченожстта”;12-отношение на „ориентирането”. 
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Wwk – всички прогнозни 
обеми работа и полеви операции 
са включени в набора W;  

wk ≥wpl – k-тият MTA трябва 
да осигури генериране поне на 
планираното;  

p(t) ≥pk - вероятността за 
безотказна работа на k-тия MTA 
трябва да бъде не по-малка от 
зададената. 

 
 
 
 
 
 

Тази група задачи могат да бъдат разпределени на следните 
основания:  

1) формиране на техническа служба;  
2) формирането на MTA с оптимално проектиране на MTP на 

предприятието (асоциация на ферми), като се вземе предвид 
техническото обслужване на MTA. 

Б. Известни са МТА, чиято работа трябва да бъде осигурена (фиг. 3). 
L = {l} е наборът от процеси, протичащи в MTA машини.  
L – всички процеси, проверени от диагностични операции и 

представляващи обслужващи обекти, са включени в множеството Lij; 
ljk са процеси от j-ти тип на 

k-то звено. pjk е вероятността за 
безотказно протичане на j-тия 
процес в общата вероятност за 
безотказно функциониране на 
k-тия MTA П pjk = pk≤ 1. 
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Фиг.2.Концепция на формиране на техниче 
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 Цели  

Изпълнител

и на ТО и Р  

Технологии 

на ТО и Р 

Отношение на 

„йерархията” 

Отношение на „възмож 

ното действие” 

Отношение на 

„допълнението” 

1 
2 

3 
4 

5 

6 

Фиг.3.Концепция на оптимално проектиране 

на техническия сервиз на МТА:1-итношение на 

„Целенасочеността”;2-отношение на „пре 

вличане”;3-отношение на „ориентиране”;4-от 

ношение на „целенасоченост”;5-отношение на 

„принадлежност”;6-отношение на „използване 



International Scientific Conference „RELIABILITY AND RISK - October 25 and 26, 2022, Sofia 

  

69 

Тази група задачи могат да бъдат разпределени по следните 
признаци: 1) осигуряване на необходимата надеждност 
(работоспособност) на МТА; 2) осигуряване на максимална надеждност 
(работоспособност) на MTA. За предприятията за ремонт и обслужване 
са характерни групи от задачи, включително: 

А. За непрофилирани предприятия за ремонт и поддръжка, които 
планират да разширят обхвата на услугите чрез извършване на 
поддръжка и ремонт на MTA на земеделските предприятия (броят на 
изпълнителите на поддръжка и ремонт и тяхната квалификация е 
известен) (фиг. 4).  

М = {m} - набор от изпълнители 
на поддръжка и ремонт  

mi M - специалисти от различни 
нива, участващи в поддръжката и 
ремонта на MTA (механици, 
ремонтни работници на ЗM, 
работници и инженери на ремонтни 
предприятия, механици на отдели и 
екипи, сервизни инженери, инженери 
на представителства и др.). 

ig е нивото на компетентност на 

i-тия изпълнител при внедряване на 
g-та технология на поддръжка и 

ремонт- 0 ig1;  

ij. - степента на достоверност 

на диагностицирането от i-тия 

изпълнител на j-тия процес, 0 ij 1. 

Тази група задачи могат да бъдат разпределени на следните 
основания:  

1) формиране на централизирана техническа служба;  
2) определяне на зоната на обслужване от централизирана 

техническа служба.  
Б. За предприятия, специализирани в ремонта на компоненти и 

възли на земеделска техника и имащи технически възможности за 
разширяване на обхвата на услугите чрез извършване на поддръжка и 
ремонт на МТА на земеделските предприятия (наличните технологии за 
извършване на поддръжка и ремонт са известни) (фиг. 5). 

K = {k} е съвкупността от технологии за поддръжка и ремонт на МТА 
машини.  

kg K са всичките частни технологии (поддръжка, възстановяване, 

на място, диагностика) са включени в посочения комплект.  
Kgj k е g-та технология за въздействие върху j-тия процес за 

поддържане и възстановяване на ефективността на k-тия MTA. 
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s – съответствие на отделната g-та технология на j-тия процес, 
протичащ в машината на k-тия МТА, 0 ≥ 𝑆𝑔𝑘  ≥ 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технологиите за поддръжка и ремонт (без операции по 

възстановяване на части) включват операции:  

1) почистване и измиване,   0,1; 

2) монтаж и демонтаж, 0,2; 

3) контрол и настройка, 0,6; 

4) смазочни материали, 0,1. 

 е делът на вида използвана технология в общия обем на 

поддръжката. 
 
Тази група задачи могат да бъдат разпределени на следните 

основания: 
1) формиране на техническа служба със съществуващия състав от 

специалисти; 
2) разширяване на обема на работата по поддръжка и ремонт с 

увеличаване на персонала. 
 
Изводи: 

По този начин в резултат на концептуалното проектиране на 
техническото обслужване са получени редица насоки за неговото 
формиране, по-специално техническо обслужване от мобилни екипи на 
ремонтни предприятия, както специализирани в ремонта на земеделска 
техника, така и непрофесионални.Използването на тази форма на 
организация на техническото обслужване се основава, първо, на опита 
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Фиг.5.Концепция за формиране на техническия сервиз за МТА в 

специ ализирани ремонтни предприята на земеделските 

организации:1-отно шение на „превличането”;2-отношение на 

„целеустремоността”;3 и 4 –отношение на „непротиворечивостта”;5-

отношение на „връзките”;6-отношение на „обословеността” 
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на предприятията от Държавната структурана земеделието, второ, на 
използването на предимствата на централизацията на специфични 
дейности и концентрацията на производствения капацитет, и трето, на 
реалната възможност за организиране на техническо обслужване на 
MTA в условията на остър недостиг на персонал за земеделските 
предприятия. Това се улеснява и от изключително неравномерното 
натоварване на ремонтните предприятия през цялата година. 
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МЕТОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА  
НАДЕЖДНОСТТА ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИТЕ 

 
Д. Драгоев 

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, 
гр. Ямбол, 8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38, 

e-mail: drago_dr13@abv.bg 
 

Основните методи за осигуряване и повишаване на равнището на 
надеждността на машинитеса [1-15]: 

 упростяване на конструктивната схема на машините, намаляване 
на броя на съставящите ги елементи чрез рационализиране; 

  замяна на елементите, лимитиращи надеждността на обекта с 
елементи, чието равнище на надеждността е по-високо; 

 избор на трайни материали за изработване на детайлите; 
 рационално съчетаване на материалите от които са изработени 

детайлите в съединенията; 
 осигуряване на функционални запаси от елементи; 
 защита на елеменетите на машинитеот разрушителното действие 

на околната среда; 
 поставяне на различни датчици и контролно-измерителни 

устроиства, сигнализиращи за изменението на техническото състояние, 
а от там и за възникване на отказив основните елементи на обектите; 

 повишаване на равнището на ремонтопригодност на машините с 
по-рационална компановка на елементите, осигуряваща свободен 
достъп до най-ненадеждните елементи; 

 осигуряване на прости регулировки изамяна на бързо износващи 
се елементи във вътрешните и периферните пространства на машините; 

 осигуравене на благоприятни условия на работа на детайлитеи 
смазване на триещите се повърхнини; 

 създаване на оптимален температурен режим на работа на 
съединенията; 

 създаване на ефективни устройства за очистване на въздуха, 
горивата и смазочните течности; 

 въвеждане на система за бездефектно проектиране за 
предотвратяване на грешкитепри разработване на конструктивната 
документация; 

 изпитване на детайли, възли, агрегатите и машините; 
разработване на инструкциипо повишаване на безотказността, 
трайността и ремонтопригодността на машините.  

Повъшаване на равнището на надеждността на машините по време 
на проектирането е насочено главно към увеличаване на тяхната 
устойчивост на външни влияния и включва редица мерки, изпълнението 
на които допринася за решаването на задачата.  
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Оптимизиране на оформлението на машината. Едно от най-важните 
условия за осигуряване на висока надеждност на машините по време на 
тяхното развитие е разумният избор на структурата на машината и 
състава на основните й части. Този етап от проектирането и 
разработката се нарича компановка на машината, принципите на която 
са показани на фиг. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принципът на минимизиране на структурните възли и 
структурни елементи предвижда намаляване до оптималното ниво на 
броя на структурните възли и структурни елементи на машината по 
време на нейното оформление, без да се засяга изпълнението на 
посочените функции. С увеличаване на броя на елементите в машината, 
нейните показатели за надеждност значително намаляват.  

Принципът на ограничаване на „нови” събития предвижда 
ограничаване на принципно нови, непроверени от практиката елементи 
на конструкции и структурни звена. Използването на нов елемент в 
състава на машината може да бъде оправдано само когато посочените 
функционални параметри не могат да бъдат предоставени без този 
елемент и при условие на цялостен изчислителен и експериментален 
анализ на надеждността на този елемент.  

Принципът на модулност означава, че техническото устройство 
трябва да бъде съставено от икономически обоснован минимален брой 
от същия тип елементи, наречени модули. Модулът е структурно и 
технологично завършена структурна единица на машина, Машинният 
модул може да има различна структурна сложност: от сглобяем блок до 
механизъм, възел и отделен елемента.  

Принципът на диагностичната защита означава възможността за 
постоянно или периодично определяне на техническото състояние на 
машината по време на работа. Спазването на този принцип в 
оформлението на машината е предпоставка за осигуряване на високо 
ниво на тяхната експлоатационна надеждност. 

Защитата на проекта на етапа на проектиране се състои в 
необходимостта от извършване на проектни изчисления на всички 
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Фиг. 1. Принципи на компановка на машините  
за осигуряване на високо равнище на надеждност 
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конструктивни елементи преди да се изпрати документацията 
намашината в производство.  

Изпълнението на изброените принципи за оформлението на 
машината осигурява високо ниво на нейната експлоатационна 
надеждност.  

Рационален избор на материали за триещите се единици  
При избора на материали за триещи се двойки се налагат редица 

изисквания, които основно включват: 
- лесно сработване; 
- висока износоустойчивост при нормални работни условия;  
- нисък коефициент на триене;  
- липса на молекулярено залепване в условия на несъвършено 

смазван 
Оптимизиране на геометричната форма на частите от триещи се 

единици  
Реалният процес на износване, спазвайки определени закони, води 

до минимизиране на неговата интензивност поради формирането на 
оптимална грапавост, повърхностна структура и геометричната му 
форма през преходния период, т. е. периода на сработване. В тази 
връзка, заедно с факторите, които отчитат износоустойчивостта на 
материалите на елементите на фрикционния възел, за да се повиши 
неговата надеждност, е необходимо да се оптимизира геометрията на 
съчетаващите се конструктивни елементи.  

Осигуряване на нормални условия на работа  
За да се осигури нормалната работа на частите, е необходимо, на 

първо място, да се определят рационалните размери на контактните 
повърхности, тяхната геометрична форма, да се изчислят действащите 
натоварвания и други параметри на съединенията, които осигуряват 
най-ниските загуби при триенето. Обикновените носещи повърхности са 
проектирани например за специфични товари; повърхности на шлицове 
и опори на вала - за смачкване; фрикционни двойки - за нагряване; 
пружини - за якост на умора.  

Повишаване на равнището на ремонтопригодността на 
машината  

Много обещаваща посока за повишаване на надеждността на 
машините е подобряването на нейната конструкция от гледна точка на 
изискванията за ремонтопригодност. Поради факта, че обемите, 
естеството и съдържанието на работата, извършена по време на ТО и 
ремонта, са различни, такива концепции за поддръжка като 
експлоатационна и ремонтна технологичност трябва да бъдат 
разделени.  

Експлоатационната технологичност е свойство на конструкцията 
на машината, което характеризира нейната приспособимост за 
поддържане на производителност, т. е. извършване на всички видове 
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поддръжка и експлоатационни ремонти.  
Технологичността на ремонта е свойство на конструкцията на 

машината, което характеризира неговата приспособимост към ремонтни 
дейности, извършени за възстановяване на загубени характеристики, за 
да се осигури даден ресурс.  

Ремонтопригодността на машината се определя от нейната 
контролопригодност, достъпност, лесносваляне, взаимозаменяемост и 
приемственост на оборудването за ТО и ремонт.  

Контролопригодността е свойство на машината, което се състои в 
неговата приспособимост за контрол на техническото състояние чрез 
методи за техническа диагностика.  

Достъпността на конструкцията на агрегатите на машините е 
свойство, което характеризира тяхната приспособимост към бързо и 
удобно изпълнение на технологични операции при отстраняване на 
неизправности, извършване на поддръжка и ремонт.  

Лесносваляне /лесно разглобяване/ е свойство на конструкцията 
на машината, което характеризира нейната адаптивност към операции 
по разглобяване и сглобяване, необходими за подмяна на неизправните 
елементи.  

Приемственост на оборудването означава възможност за 
използване на оборудването, което вече е на разположение в 
организацията за поддръжка и ремонт на нови модели машини.  

Резервиранена елементи и системи Надеждността на всяка 
техническа система, състояща се от даден брой елементи, зависи не 
само от надеждността на всеки от тях, но и от начина, по който са 
свързани. Анализ на схемата на свързване на горивните филтри на 
горивната система на двигателя (фиг.2,а), например, включително тръба 
за всмукване на гориво 1 с филтъра за груб почистване на горивото2 и 
филтъра за финно почистване 3, показва, че ако някой от тях се запуши 
(не успее) се нарушава подаването на гориво. Такова свързване на 
филтрите трябва да се счита за последователно. Ако вероятността за 
безотказна работа на всеки от филтрите е равна на Р1, Р2, Р3, тогава 
вероятността за безотказна работа на системата за почистване на 
горивото като цяло се определя от израза P = Р1, Р2, Р3.  

Системата за смазване на двигателя, в допълнение към 
маслената помпа 6, включва и 3 филтъра: маслоприемник 4, филтър за 
фино почистване 5 и центробежен филтър за почистване 7 (фиг.2,б). 
Филтрите работят независимо един от друг и запушването на който и да 
е от тях не засяга работата на останалите. Това включване на филтри 
трябва да се разглежда като паралелно. Вероятността за безотказната 
работа на филтрите с такава система с такаова свързване се определя 
от формулата P = 1 - (1–Р4) (1–Р5) (1–Р7), където Р4, Р5, Р7 са 
вероятностите за безотказна работа на маслоприемник 4, филтър за 
фино почистване 5 и центробежен филтър за почистване 7.  
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Анализът на последната формула показва, че паралелното 
свързване на елементи значително увеличава безотказната работа и, 
следователно, надеждността на цялата система. Следователно 
паралелното включване на елементи системата е в основата на много 
важен метод за повишаване на надеждността със структурен излишък.  

Сред всички методи за увеличаване на надеждността, предвидени 
при конструиране на обектите е използването на резервиране, 
коетозаема специално място, а именно чрезвъвеждане на допълнителни 
елементи или възможности, надвишаващи минимума, необходим на 
обекта за изпълнение на посочените функции. Същият метод за 
увеличаване на надеждността на обект чрез въвеждане на излишък 
обикновено се нарича резервиране с излишък. Специално място, 
отредено на този метод, се обяснява с факта, че резервирането 
позволява най-пълното решение на проблема за получаване на 
необходимата надеждност на обекти, където има елементи с 
относително ненадеждни елементи.  

 
Разграничават се следните видове резервиране с излишък: 
1. Временен излишък. Осигурява използването на излишното 

Фиг. 2. Схеми на съединяване на филтрите на ДВГ:  
а) в хранителната система; б) в системата за смазване 
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време от обекта за изпълнение на определени функции. Тоест при този 
тип излишък посочените функции могат да се изпълняват от обекта, най-
общо казано, за по-кратък период от време. Пример: Компютърът може 
непрекъснато да изпълнява редица задачи, но за да се подобри 
надеждността, е възможно да се диагностицират неизправностите.  

2. Излишък на информация. Осигурява използването на излишна 
информация.  

3. Излишък на натоварване възниква, когато обектът работи в 
режим, по-лек от нормалния. Например: коефициент на натоварване на 
елемент Kn<I.  

4. Структурната излишък е, че обектът включва излишни 
елементи.  

 
Възможно е да се увеличи надеждността на машината по време на 

нейното проектиране или чрез създаване на нова конструкция на 
машината, или чрез подобряване на съществуващия. Създаването на 
нова конструкция на машината е един от основните начини за 
подобряване на нейната надеждност. Много конструктори разработват 
нови машини. Ако не е възможно да се проектира принципно нова 
машина, тогава те преминават през създаването на принципно нови 
възли, агрегати и детайли за нея. Важен аспект при създаването на нова 
машина е повишената й надеждност в сравнение с предишния модел. 
Конструкторите работят върху подобряването на съществуващите 
модели почти постоянно, тъй като се получават данни за надеждността 
на машината, конструкторите определят „тесните места“ в нея, т. е. 
определят агрегатите, възлите, детайлитес най-малка надеждност; 
анализира недостатъците на тези елементи и разработва конструктивни 
мерки за повишаване на тяхната надеждност. След разработването на 
тези мерки те се въвеждат в производството. Най-често срещаните и 
често използвани методи за повишаване на надеждността на машинните 
елементи на етапа на проектиране или подобряване са методите на 
резервиране. Разграничават се следните методи за резервиране:  
- якостно; - структурно.  

За повишаване на надеждността на машините в този случай се 
използва принципът на излишност. Същността му се състои във 
факта, че вероятността за безотказна работасе увеличава поради 
премахването на неработоспособните състояния в процеса на 
експлоатация, поради не достигане на гранични стойности на 
параметрите на обекта. Това се постига чрез създаване на запас от 
якост на елементите на машината, увеличавайки износоустойчивостта 
на нейните детайли (например чрез увеличаване на площта на опорните 
повърхности, увеличаване на твърдостта, устойчивост на вибрации, 
устойчивост на топлина и др.).  

При създаването на надеждни системи, принципът на резервиране, 



International Scientific Conference „RELIABILITY AND RISK - October 25 and 26, 2022, Sofia 

 

79 

от гледна точка на надеждността, се проявява във факта, че 
експлоатационният срок е много по-малък от средния експлоатационен 
срок преди отказ (вж. фиг. 3). Недостатъкът на излишъка на якост е, че 
увеличаването на коефициента на безоказност води до увеличаване на 
размерите на машината, до увеличаване на теглото им и изисква 
допълнителни консумативи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Структурният излишък се състои в създаването на излишни 
елементи при проектирането на машини. Ако един от елементите на 
машината откаже, резервният елемент изпълнява функциите му и 
машината остава в работоспособно състояние, т.е. не спира да работи. 
Това намалява вероятността от неизправности на машината с няколко 
порядъка. Излишъкът се използва най-широко в електронното 
оборудване, при което резервните елементи имат малки габаритни 
размери и лесно се свързват в режим на работата. В механичните 
системи методът на излишък е по-рядко срещан, но въпреки това се 
осъществява. Така че в механичните системи /трактори, автомобили, 
земеделски машини/, се използва двойна или тройна спирачна система. 
Няколко двигателя (2-4 двигателя) се използват в пътнически самолети. 
И ако един двигател излезе от строя, това не водидо самолетна 
катастрофа. Използването на резервни части също може да се 
разглежда като вид резервиране. Например: в автомобилите резервното 
колело може да се счита за резервно.  

Структурната резервираност често се нарича в техническата 
литература като резервна резервираност (резервна резервираност). 
Резервациите чрез замяна се подразделят на: - излишък с 
ненатоварен резерв; - излишък с натоварен резерв. В 
машиностроенето също се разграничават специални видове 
резервирания, това са: - частично резервиране, когато резервните 
устройства се използват като работещи в пиковите часове. Например: 
предният задвижващ мост на автомобил, който влиза в експлоатация 
при лоши пътни условия; - условно съкращаване с намалени 
показатели на работа, когато резервирането осигурява запазване на 

 

Фиг. 3. Експлоата-ционен 
срок на машината: ℓу. с. с. - 

установен експлоатационен 
срок /ресурс/ на машината; 

ℓс. с. с. – среден 
експлоатационен срок 

(среден ресурс) на 
машината 
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работоспособността, но с намалени нива (двойна спирачна верига в 
автомобила); - облекчено резервиране, когато резервните елементи са 
в облекчен /лек/ работен режим преди включване и вероятността от 
отказ през този период е малка. Например: при някои превозни средства 
с две или повече оси задвижващи една от задвижващите оси работи в 
лек режим.  
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МЕТОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА РАВНИЩЕТО  
НА НАДЕЖДНОСТТА НА ОБЕКТИТЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО 

 
Н. Иванова 

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, 
гр. Ямбол, 8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38 

e-mail: nevena_venci@abv.bg 
 

Основните методи за осигуряване и повишаване на равнището 
на надеждността на обектите при производствно се изразяват в 
следното [1-15]: 

 подбор на материалите на детайлите в съответствие с 
изискванията на техническатадокументация и контрол на качеството им 
за откриване на скрити дефектиили за несъответствие на физико-
механичните им свойства; 

 уякчаване на детайлите и работните им повърхниничрезтермична, 
химико-термична обработка и повърхностно пластична деформация; 

 повишаване на износоустойчивосттаи корозионната устойчивост 
на детайлитечрез нанасяне напокрития; 

 строго спазване и усъвършенстване на технологията на 
производство; 

 повишаване на изискваниятакъм точността на основните 
размерина детайлите към качеството на повърхнините им; 

 използване на автоматизирани металообработващимашини 
спрограмно-цифрово управление, осигуряващивисока точност и 
стабилност на характеристиките на изработените детайли; 

 входен, текущ и изходен контрол на качеството на изработените 
детайли; 

 въвеждане на автоматизирана система за управление на 
производството 

Етапите на производство и монтаж са изключително важни за 
последващата безпроблемна работа на обектите. Анализът на 
статистическите данни показва, че значителна част от отказите(40-45 %) 
са причинени от съответните технологични неизправносит. Поради това 
на етапите на производство и монтаж се предвиждат редица специални 
мерки за подобряване на надеждността на обектите. Основните насоки 
са:  

1. Повишаване на степента на заводската готовност чрез 
организиране на производството на оборудване в модулно изпълнение. 
Освен това по-голямата част от монтажните и заваръчни работи се 
прехвърлят от монтажните площадки в заводските цехове, където е по-
лесно да се осигури високо качество на работата.  

2. Широко приложение на съвременни методи за контрол на 
качеството на всички етапи от производствения процес - от входяща 
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проверка на суровини и полуфабрикати до контрол на довършителни 
операции, стендови или полеви изпитвания. Целесъобразността на 
входящата проверка се потвърждава от статистиката за неизправностите, 
открити при дефектуване на готовите елементи на обекта.  

3. Използването на прогресивно, съвременно технологично 
оборудване в ключови операции, например компютърно контролирани 
точността на изработване на отговорните елементи.  

4. Механизация и автоматизация на заваръчните процеси, 
разширяване на използването на прогресивни заваръчни процеси.  

5. Подобряване на надеждността на уредите, работещи под 
налягане чрез замяна на техните елементи, които са отляти и заварени 
с монолитни щамповани конструкции.  

В общия комплекс от проблеми за осигуряване на надеждност, 
етапът на производство, доработката на машините е от голямо 
значение. Коригирането на конструкцията на машината по отношение на 
надеждността е комплекс от повтарящи се процеси: изпитване - 
финализиране на проектната документация въз основа на резултатите 
от изпитването; - производство на нови конструктивни елементи. Ако 
проектните параметри на надеждност не са постигнати, извършва се 
доработка за проектиране и разработване на машината, за да се оцени 
въздействието на промените, направени в технологията за проектиране 
и производство, за да се подобрят надеждността и качеството на 
машината. Отстраняването на грешки като начален етап в 
производството на машина трябва да започне с производството на 
експериментална образци, за да се провери не само функционално 
предназначение на машината, но и целият комплекс от задачи за 
осигуряване на надеждност, включително получаване на пълна и 
надеждна информация за конструктивните и технологични недостатъци 
на машината, за възникващи в процеса на изпитване неизправности на 
елементи. Тази информация се изпраща до лабораторията за 
надеждност на предприятието, където тя се проучва и анализира 
задълбочено, въз основа на резултатите от които се установяват най-
вероятните причини за откази и се финализира проектната и 
технологична документация. Една от съставните части на етапа на 
доработване на машината е разработването на технологични процеси, 
които осигуряват необходимия ресурс на структурни елементи - 
технологична осигуряване на надеждността на машините.  

Под технологично осигуряване за надеждността на машините се 
разбира стабилното осигуряване в процеса на серийно производство на 
параметрите на надеждността и качеството на машините, постигнати по 
време на производството на прототипа. Надеждността на машините при 
тяхното серийно производство се осигурява чрез следните основни 
мерки: - стабилност на технологичнитепроцеси за производството на 
всеки конструктивен елемент, сглобяване на отделни възли, агрегати и 
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машината като цяло; - входяща проверка на входящи материали и 
компоненти; - максимално намаляване или дори премахване на 
вредната технологична наследственост, възникнала в технологичните 
процеси на производството на конструктивни елементи на машината; - 
контрол върху качеството и надеждността на продуктите в процеса 
на тяхното производство. Стабилността на технологичните процеси се 
определя от гарантираното осигуряване на необходимата точност и 
качество на производството на детайлите, запазването на свойствата на 
материала и технологичната надеждност на използваното оборудване. 
Точността на производството на детайлите, която се определя от 
точността на геометричните размери на работните повърхности и 
тяхното взаимно разположение, зависи преди всичко от нивото на 
използваното оборудване, степента на автоматизация на 
производствените процеси. С увеличаване на производствената точност 
на първоначалните хлабини в подвижните съединения се намаляват и 
плътността в неподвижните съединения се регулира по-строго, което 
значително увеличава трайността на машините. Качеството на 
работните повърхности на детайлите, тяхната грапавост и 
макрогеометрия също оказват значително влияние върху надеждността 
на машините, техните агрегати и детайли. Според редица проучвания са 
получени следните зависимости на степента на износване на детайлите 
от грапавостта (фиг. 1).  

От графиката следва, че минималната стойност на интензивността 
на износването съответства нанякаква определена стойност на 
грапавостта на повърхността Hопт. При H >Hопт интензивността на 
износването нараства. Нараства тя и при H<Hопт, така както при триене 
на много гладки повърхности с влошени условия на смазка (смаската не 
добре се задържа) и възникват условия за молекулярно слепване.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг. 2. Зависимости на 
износването И от значението 
на овалността, 𝛿 (крива 1) и 
конусността k (крива 2) на 

цилндровата втулка 

 

 

Фиг. 1. Зависимост на 
интензивността на износване 
на детайли от грапавостта  

H: 1 – чугун по стомана;  
2 – бронз по стомана 
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В тази връзка една от основните задачи на машиностроенето е да 
осигури увеличаване на грапавостта на работните повърхности до 
стойности, близки до Hopt. Макрогеометрията на детайлите също оказва 
значително влияние върху експлоатационната надеждност на машинните 
възли и агрегати, т.е. различни отклонения от геометричната форма. 
Например, за двигателя на ЯМЗ са получени следните зависимости на 
износването на цилиндровите втулки от тяхната овалност и конусност 
(фиг. 2). В допълнение към износо-устойчивостта, прецизността и 
качеството на производството на детайлите имат значителен ефект 
върху издръжливостта, устойчивостта на удар и устойчивостта на 
корозия. Висококачествените характеристики на повърхностите на 
частите се постигат чрез използване на такива методи на обработка като 
фино шлайфане, хонинговане, суперфиниширане, полиране по време 
накрайните етапи от тяхното производство. Тези операции са необходими 
не само за намаляване на грапавостта, но и за отстраняване на тънък 
дефектен повърхностен слой с ниски физични и механични свойства.  

Точността на производството на детайлите, конструктивни елементи 
на машините трябва да се контролира с помощта на високо прецизно 
измервателно оборудване и методи, обосновани в технологична 
документация. Средствата за контрол могат да имат различни нива на 
автоматизация - от визуални сигнали за настройка на оборудването, 
промяна на неговите режими на работа до системи за саморегулиране. 
Системите за активен контрол, особено тези със самонастройка, са 
важна връзка в автоматизираното производство с контрол на 
параметрите за качество на продукта. Запазването на свойствата на 
материалите от структурни елементи на етапа на масовото производство 
се осигурява от постоянен материаловедчески контрол и контрол на 
термичната обработкана детайлите.  

Технологичната надеждност на оборудването е неговото свойство 
да поддържа в определените граници и във времето стойностите на 
показателите, които определят качеството на технологичния процес. 
Показателите за качество на технологичното оборудване включват 
неговата геометрична точност, твърдост, устойчивост на вибрации и др., 
когато определят точността на обработката, качеството на повърхността 
и физическите характеристики на материала на детайла. Входящият 
контрол е набор от мерки за непрекъснат или периодичен контрол на 
качеството на материалите и полуфабрикатите. В тази връзка едно от 
условията за осигуряване на висока надеждност на критичните елементи 
от конструкцията на машината е входящият контрол на различни 
характеристики на изходните материали (якост, твърдост и др.).  

Технологичното наследяване възниква в производствените 
процеси на детайлите. Основната роля при формирането на показатели 
за качеството на произвежданите продукти играят довършителните 
операции на технологичния процес, но някои от свойствата се пренасят 



International Scientific Conference „RELIABILITY AND RISK - October 25 and 26, 2022, Sofia 

 

85 

от междинни производствени операции. Явлението на прехвърляне на 
свойствата на обекта от предишни операции към следващи се нарича 
технологично наследяване.  

Когато се обработва повърхността на детайла, могат да се предадат 
следните видове технологична наследственост: - непредсказуема 
промяна в микро и макро релефа, което намалява износоустойчивостта; 
- възникване на остатъчни напрежения; - формиране на наклеп; - 
въвеждането на чужди елементи във повърхността на триене (например 
абразивни зърна); - непредсказуема промяна в геометрията на 
конструктивните елементи. Значителна бариера за неизправносит в 
детайлите, например, са такива методи за тяхното производство като 
вакуумно леене, принудително пълнене на форми със стопилка и др. са: 
- диамантено изглаждане на повърхността; - „заздравяване” на 
повърхностни неизправности по метода на термичното циклиране; - 
детонация и плазмено нанасяне на специални покрития върху 
повърхността на частите; - пластична деформация чрез хидроструйна 
обработка и др. Контролът на качеството на продуктите по време на 
тяхното производство е един от основните методи за гарантиране на 
надеждността на машините.  

Под контрол се разбира проверка на съответствието на даден 
продукт или процес, при който качеството му зависи от установените 
технически изисквания. Този контрол се отнася както за оценка на 
качествените и количествени характеристики на свойствата на продукта, 
така и за контрол на режимите, характеристиките и параметрите на 
технологичния процес.  

За да се подобри надеждността на продуктите в съвременното 
машиностроене, широко се използват различни уякчяващи технологии. 
Чрез въвеждането на специални видове обработка в производствените 
процеси се повишава износоустойчивостта, якостта на умора и 
устойчивостта на корозия на продуктите[13,14]. Те включват, на първо 
място, различни процеси на термична и химико-термична обработка, 
уякчаващи технологии, базирани на пластична деформация на 
повърхностите, нанасяне на устойчиви на износване и устойчиви на 
корозия покрития. Термичната обработка на детайлите е един от най-
ефективните и широко разпространени методи за тяхното втвърдяване. 
Следните видове термична обработка са най-често използвани при 
производството на механични системи: - обемно втвърдяване на 
стоманени детайли с последващо закаляване; - повърхностно 
втвърдяване на стоманени и чугунени части с нагряване от 
високочестотни токове; - термична обработка на стомани с ниска 
закалимост за контурно втвърдяване на детайли със сложен профил.  

Химично-термичната обработка позволява промяна на химичния 
състав на повърхностните слоеве на метала за подобряване на 
експлоатационните свойства на детайлите. Цементацията, азотирането, 
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нитрокарбонизацията, дифузната метализация (хромиране, 
алуминиране, силиконизиране) се използват най-широко за уякчаване на 
детайлите. Уякчаването на детайлите чрез повърхностна пластична 
деформация се използва за увеличаване на издръжливостта на 
детайлите, работещи при циклични натоварвания или корозивни среди и 
притежаващи концентратори на напрежение. Границата на 
издръжливост на частите в резултат на пластична деформация на 
повърхностните слоеве се увеличава в много случаи с 1, 5 - 2 и повече 
пъти, като по този начин се увеличава ресурсът на детайлите няколко 
пъти.  

В машиностроенето също широко се използват различни 
антифрикционни и антикорозионни покрития, прилагани чрез 
напластяване или метализиране, електрохимични или други методи. С 
помощта на такива методи практически се подобряват всички свойства 
на повърхностния слой, независимо от изходния материал. Методите за 
галванично натрупване също са широко разпространени: хромиране, 
никелиране, поцинковане, кадмиране.  
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МЕТОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА РАВНИЩЕТО 

НА НАДЕЖДНОСТТА ПРИ РЕМОНТА НА МАШИНИТЕ 

 

М. Казакова 
Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“,  

гр. Ямбол, 8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38,  
e-mail: megkazkova@gmail.com 

 
Основните методи за осигуряване и повишаване на равнището на 

надеждността при ремонта на машините са [1-14]: 
 осигуряване съхранение на ремонтния фонд, постъпващ в 

ремонтните предприятия; 
 изпълнение на разглобно-сглобните работи при условия, 

изключващи повреждането на детайлите; 
 внедряване в рмонтните предприятияна ефективно измиванеи 

очистване на детайлите; 
 повишаване на изискванията към контрола и дефектуването на 

износените детайли; 
 динамично балансиране на въртящите се части; 
 стендово прогонванеи изпитване; 
 повишаване на траността на възстановените детайли.  
а/ възстановяване и повишаване на трайността на детайлите чрез 

наваряване /фиг.1-4/: 

 в средата от СО2; 

 в среда от аргон; 

 с тръбни лентови лектроди; 

 под слойот флюс; 

 плазмено наваряване; 

 индукционно наварямане.  
 наваряване на детайлите и повишаванен а трайността им чрез 

заваряване:  Ръчно електродъгово;  Ръчно газово;  Полуавтоматично 

газово в среда от СО2;  Контактно заваряване (точково и шевово). 

Фиг. 1. Класификация на методите за 
възстановяване на детайлите /КМВД/: ПНБХС 
- повишаване на надеждността без изменение 
на химичния състав на повърхността; ПНЧХ-
повишаване на надеждността при частично 
изменение на химичния състав на 
повърхността; ПНИХС-повишаване на 
надеждността с нанасяне на покрития, 

отличаващи се по химичен състав от основата; ППД-повърхностно 
пластично деформиране; ПЗ-повърхностно закаляване; КМ-комбинирани 
методи; ЕКН-еднокомпонентно насищане; ДКН-двукомпонентно 

 КМВД 

ПНБХС ПНЧХС ПНИХС 

ППД  
ПЗ  
КМ 

ЕКН 
ДКН 
МКН 

ЕП  
ЗН МП 
НЛП 
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насищане; МКН-многокомпо нентно насищане; ЕП-електролитни 
покрития; ЗН -заваряване и наваряване; МП-метализационни покрития; 
НЛП-нанасяне на лакопиви покрития и полимерни материали 
 
Фиг. 2. Методи за заваряване и 
наваряване на износени детайли /МЗН/: 
ЗНР-заваряване и наваряване чрез 
разтопяване; ЗНПД-заваряване и 
наваряване чрез пластична деформация; 
Е-електрическо заваряване и наваряване; 
Х-химическо заваряване и наваряване; Л-
заваряване и наваряване чрез леене; 
ДЗН-дъгово заваряване и наваряване;  
ЕШЗН-електрошлаково заваряване и наваряване; ЕЛЗН-
електролъчево заваряване и наваряване; ГЗН-газово заваряване и 
наваряване; ТЗН-термитно заваряване и наваряване; ПН-с 
предварително нагряване; БПН-без предварително нагряване; С-с 
нагряване; УЗ-ултразвуково заваряване и наваряване; В-взривно 
заваряване и наваряване; К-ковашко заваряване и наваряване; ИД-
индукционно заваряване и наваряване 
 
Фиг. 3. Класификация на 
методите за наваряване на 
детайли /МНД/: ЕД-електродъгово 
наваряване; ВД-вибродъгово 
наваряване; Г-газово наваряване; 
ПФ-под флюс; ЗГ-в защита от газ; 
ТЧ- в защитата от течност; ТС-
твърди сплави; ВМЕ-въгленни и 
метални електроди; ОД-открита 
дъга; ПТ-прахов тел; ТЛС-тел с 
плътно сечение; ЕЛДП-електронна 
лента с добавъчен прах; ПЛ-прахова лента; ДТ-добавъчен тел 
 

Фиг. 4. Методи за наваряване на детайли /МНД/ 
според степента на механизация: ЕД-електро-
дъгово наваряване; ВД-вибродъгово наваряване; Г-
газово наваряване; АВ-автоматично наваряване; 
ПАВ-полуавтоматично наваряване; Р-ръчно 
наваряване 

 

 Уякчаване на наварените детайли /фиг. 5/: 

 Повърхностно закаляванечрез нагряванеТВЧ; 

 Пластично деформиране; 
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 Химико-термична обработка; 

 Термомеханично уякчаване; 
 Възстановяване и уякчаване на детайлите с галванични покрития: 

 Хромиране; 

 Никилиране; 

 Постоманяване и др.; 
 Възстановяване на детайлите чрез полимерни покрития /фиг. 6;7/; 

Фиг. 5. Класификация на методите 
за повърхностно уякчаване на 
възстановените детайли /МПУ/: М-
механичен; ЕМ-електро-механичен; 
ТМ -термомеханичен; Т-термичен; 
ХТ-химико-термичен; УЗ-ултра 
звуков; ССО-съчмено-струйна 
обработка; Ч-чекание; ОР/с/-
обработка с ролка /съчма/; З- 
заглаждане; ВО-вибро обработка; УС- уякчаващо обстъргване; Д-
дърноване; О-отгряване; Н-нормализация; ЗК-закаляване; ОТ-
отвръщане; ЦЕ-цементация; ЦИ-цианиране; АЗ-азотиране; АЛ-
алтиране; ХР-хромиране; СИ-силициране; БО-бориране; СУ-
сулфитиране 

Фиг. 6. Дефекти на детайлите /ДД/, които 
се отстраняват чрез полимерни 
материали: ТНД-тънколентови детайли; 
ДБД-дебело листови детайли; 
ДТД-детайли на триещи се детайли;  
ПБ-побитости; ПР-пробити места;  
ПК-пукнатини; Ш-шупли; П-пори; 
ОЦ-оцветяване; ЗД-задиране; 
ОАС-откъсване на антифрикционния слой 

 

Фиг. 7. Методи и начини за възстановяване 
/МНВ/ на детайли с полимерни материали: 
Ф-физични; Х-химични; ИДД-чрез 
изработване на допълнителен детайл; РП-
чрез разтопяване на полимера; ВП-чрез 
съшиване на макромоле кулите /чрез 
вулканизация/ на полимера; ВО-чрез 
втвърдяване на полигомера; СС-в 
стъклообразно състояние; ВС-във високо 
еластично състояние; ЗТЛ-залепване с 
термопластични ленти; НПС-нанасяне на 
покрития в „кипящ”слой; ГР-газопламенно  
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разпрашаване; ЛН-леене под налягане; ХК-уплътняване чрез хермети 
ци на основата на каучук; ГВ-ремонт на детайлите чрез гореща 
вулканизация; СЛ-ремонт на вътрешни гуми със самовулканизиращи 
лепила; ТП-закрепване на детайли с лепила; ПС-налягане на 
стъклотъканни кръпки с полимерни смоли; ЕК-възстановяване на 
детайли с епоксидни композиции 

 Други способи за възстановяване: 

 Електроконтактно напластяване; 

 Електроимпулсно напластяване; 

 Електроискрово напластяване; 

 Заливане с течен метал. 
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УЧЕНИ ПО НАДЕЖДНОСТ НА МАШИНИТЕ ОТ РУСЕНСКАТА ШКОЛА 
 

Г.Тасев; М. Николов; П. Кангалов 
 

Някои научни резултати, 
трябва да се преоткриват, 
за да се преосмислят! 
 

Науката е особена форма на целенасочена човешка дейност, която 
включва учените с техните знания и способности, научните организации 
и има задача да изследва (на основата на определени методи на 
познанието) обективните закони на развитие на природата, обществата 
и мисленето за предвиждане и преобразуване на действителността в 
интерес на обществата. 

Науката, това е драма, драма на идеи, на непрекъснато търсене и 
движение напред в неизвестното, в новите хоризонти на научното 
направление. Научните идеи могат да се търсят навсякъде, но винаги 
трябва да се стремим да вземем от миналото огъня, а не пепелта. 

Науката, както и всички видове изкуства, изисква от учените 
въображение, непрекъсната и жестока борба със съмненията и 
търсенето на истината, а истината остава неизменна за тези случаи, за 
които е била доказана. Тя е неизменна. ... всичко ново, което откриваме, 
и добавяме към предишните знания, само я обогатяват, тъй като не 
трябва всеки път да започваме от самото началo... Всяка научна истина 
днес може да бъде допълнена или доразвита, защото ние се намираме 
в състояние на непрекъснато приближаване към опознаване на 
истинската природа на обектите, процесите и явленията. 

Такъв е пътят на всеки учен, път труден, път изпълнен с идеи, 
търсене, експериментиране, движение напред и нагоре. Такъв, труден и 
стръмен беше и пътят в науката на тримата големи учени по надеждност 
и ремонт на машините в Русенския университет “А. Кънчев” проф. д.т.н. 
Ганчо Спиридонов и проф. д.т.н. Георги Тончев. Техните приноси в 
науката са ярки, запомнящи се и заслужават да бъдат отново и отново 
повторени. Да ги повторим не, за да покажем, че ги знаем и ги 
уважаваме, а за да ги припомним на младите учени, защото Гьоте е 
казал, че “всеки трябва всеки ден да прочете някаква мъдра мисъл”, а 
ние може да добавим: ”всеки ден, всеки трябва да прочете някакъв 
въпрос от трудове на тримата големи учени и да обогати своите 
познания, защото там са съсредоточени “лъчите на ума и знанието”, 
където се намират отговори на вълнуващите ни днес въпроси, има и 
вдъхновение за решаване на нови задачи в областта на надеждността и 
ремонта на машините”. 

Двамата учени са положили основите на Русенския университет 
“А. Кънчев”, създали са и са утвърдили катедра “Ремонт и експлоатация 
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на машинно-тракторния парк”и направлението „Надеждност на 
машините”, дали са в ръцете на следващите поколения учени 
изключителна по съдържание научна продукция, а сега е техен ред - да 
ги прочетат и осмислят, да ги приложат в конкретните си изследвания и 
при решаване на практическите задачи, отделни подходи и процедури в 
теорията и практиката на надеждността и ремонта на машините. 

Ще направим опит да разкажем за творческия път на едни от най-
ярките имена и да очертаем най-значимите и актуални постижения на 
тримата учени по надеждност и ремонт на машините през ХХ в. и в зората 
на ХХI век: проф. д.т.н. Ганчо Спиридонов и проф. д.т.н. Георги Тончев. 

В какво се изразяват приносът на научните 
трудове на проф. д.т.н. Ганчо Спиридонов ?  

Първо, със своето творчество, да, творчество, 
защото търсенето на истината в науката, доказването 
или опровергаването на научни хипотези е 
творчество. Той създаде ново научно направление, у 
нас, в техническите науки - надеждност и ремонт на 
машините .Той хвърли мост между направлението 
"Надеждност и ремонт на машините " и другите науки 

и доказа, че ремонтът на машините не е само чисто занаятчийска 
работа, но и наука, която има свои обекти и предмети на изследване, 
свои методи за изследване, своя методология за научно търсене в 
научните направления: техническо обслужване и ремонт на машините, 
икономика и организация на ремонтното обслужване на машините. 

Второ, в научното направление «техническо обслужване и ремонт 
на машините» проф. Спиридонов със своите трудове допринесе 
изключително много за развитието на теорията на изследване, 
създаването на нови методи и подходи в научното изследване, 
апробиране и привличане на методи и методология от други научни 
области в теорията и практиката на ремонта на машините. В неговите 
научни трудове ясно се очертават теоретичните моменти и приложните, 
т.е. с това се даде възможност да се оформят във всяко направление 
две основни течения: теория и технология. Доказателство за силата и 
приложимостта на създадените от него методи, методики и подходи са 
множеството цитати от учени у нас и в чужбина. По наши сведения над 
143 пъти негови работи са цитирани в научни трудове на други учени, в 
монографии на учени от България, Русия, Чехия, Германия и т.н. 

Трето, със своята научна продукция проф. Г. Спиридонов издигна 
научното направление "Техническо обслужване и ремонт на машините"  
на нивото на постиженията в това направление в най-развитите страни в 
Европа и света, използвайки нови математически методи и създавайки 
нови математически модели за вземане на управленски решения. 
Негова е заслугата у нас да се заговори и изследват стратегиите за 
техническо обслужване и ремонт на машините и да се търсят нови 
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методи за оптимизиране на параметрите на тези стратегии  
Научните резултати на проф. Спиридонов в това направление могат 

да се преоткрият и се потвърждават в редица по-късни трудове на 
изтъкнати учени от страни с пазарна икономика, работещи в 
направлението „Операционен мениджмънт” „Мениджмънт на услугите” и 
др. Може да се каже, че в редица свои трудове за стратегиите за ремонт 
и поддържане на техниката той бе изпреварил своите съвременници, 
макар че чисто човешки погледнато, това не се признаваше от редица 
негови съвременници.  

Четвърто, най-ранната научноизследователска дейност на проф. 
Спиридонов е свързана с изследване на процесите на триене и 
износване на детайлите на машините в земеделието при омаслена и 
суха среда, а това са основите на трибологията, научна област, която 
значително по-късно се оформи и като самостоятелна област и днес се 
радва на големи успехи. Той специализира в Института по 
машинознание - отделението по триене и износване на Съветската 
академия на науките (сега Руската академия на науките). Освен това 
срещите и дискусиите му със световно известния учен в тази област 
Хрущов М. М. и изследванията, проведени в това направление, са 
намерили отражение в издадените от него учебници и монографията 
“Износване и стареене на детайлите на машините от селското 
стопанство”. В тази монография има не една нова идея, макар някой да 
каже, че има и известни неща. Да, има. 

Пето, първите научни трудове по надеждност на машините у нас са 
пак дело на проф. Г. Спиридонов. Той много добре е разбрал, още в 
началото на 60-те години, че за да градиш нещо ново в областта на 
ремонта на машините трябва да изследваш равнището на надеждност 
на елементите на машините. 

Шесто, идеята за оптимизиране на експлоатационния срок на парк 
от взаимозаменяеми машините, работещи заедно е предложена и 
развита в първите работи на проф. Спиридонов. Така поставен 
проблема няма аналог в световната наука. Тази идея по-късно е 
усъвършенствана и доразвита в работите на неговите сътрудници и 
колеги от Русенския университет. 

Седмо, в трудовете си проф.Спиридонов за първи път използва 
математическия апарат на теорията на възстановяването за определяне 
на необходимия фонд от резервни части за възстановяване и 
поддържане на работоспособността на машините. Тази идея след това 
беше доразвита за различни потоци на отказите, при различни закони на 
разпределение на изработката до отказ и т.н. 

Осмо, в трудовете си проф. Г. Спиридонов обосновава използването 
на теорията на масовото обслужване и марковските случайни процеси за 
формализиране на състоянието на машините. Тази идея се използва за 
оптимизиране на параметрите на ремонтно-обслужващата база, а 
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моделите които се разработват днес са продължение на това което беше 
направено в трудовете на професор Спиридонов. 

Девето, проф. Спиридонов първи у нас постави въпроса за 
оптимизиране на периодичността на диагностиката на машините и 
внедряването на методите на диагностика в земеделските организации. 

Десето, в трудовете на проф.Спиридонов за първи път у нас се 
разработват математически модели за оптимизиране на периодичността 
на техническо обслужване и ремонт на машините в земеделието при 
различни стратегии. 

Единадесето, проф. Г. Спиридонов написа първият учебник по 
Ремонт на машините за студентите от ВИММЕСС (сега РУ "А. Кънчев"), 
който се превърна в справочник на всеки инженер в земеделието, а 
книгата му за специалистите от следдипломна квалификация «Някои 
теоретико-приложни аспекти на ремонта и поддържането на машините» 
е цитирана над 47 пъти от наши и чужди учени. 

Дванадесето, научните постижения на професор Спиридонов са 
внедрени в практиката при разработване на националната стратегия за 
ремонтно-обслужване на машините, определяне на амортизационните 
норми за трактори и земеделски машини, разработване на нормативи за 
резервни части и други. 

 
Приносите на научните трудове на проф. д.т.н. 

Георги Тончев се изразяват в следното: 
Първо, проф. Г. Тончев работи основно в 

направлението Надеждност на машините, трибология 
и възстановяване на износените детайли от 
автотракторната техника и в много направления е 
първооткривател и водещ учен, оставил трайни следи 
в науката «Надеждност и ремонт на машините»  

Второ, проф. Г. Тончев положи основите на надеждността на 
техниката у нас и разви основните направления на надеждността: 
концептуална теория на надеждността; физически основи на 
надеждността; изпитване на надеждност и ремонтни методи за 
управление на надеждността на машините. 

Трето, много важен момент в теорията на надеждността, въведен 
от проф. Г. Тончев е разработването на принципната схема за 
взаимовръзката между свойствата, показателите и характеристиките на 
надеждността (фиг.1). Свойствата на надеждността се изразяват с 
показатели (фиг.2), а показателите с характеристики.  

Четвърто, проф. Г. Тончев предлага нов подход, усъвършенствана 
теория, нов метод и методики за избор и изчисляване на параметрите 
на режима и условията за нанасяне на различни флуидни покрития 
(наварени в газове и течности, електрометализационни и плазмено-
прахови покрития). 
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Свойства и показатели на надеждността 

Безотказност  Трайност  Ремонтопригодност  Съхраняемост  

Изработка до 

отказ Брой на 

отказите 

Ресурс 

Експлоата-

ционен срок 

Време за възстановяване 

Време за техническо 

обслужване; Разходи за 

възстановяване и 

техническо обслужване 

Срок на 

годност Срок 

на 

съхраняване 
Фиг. 1. Свойства и показатели на 

надеждността на продукцията 

Проектиране  Изработване  Експлоатация  

Област на приложение 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА НАДЕЖДНОСТ 

Числени характеристики  Функционални характеристики  

Характеристики на 

центъра на групиране  

Характеристики 

на разсейването  

Специални 

характеристики  

Квантилни 

характеристики  

X -средна 

стойност; 

Мо-мода; 

Ме-медиана 

D-дисперсия; 

 -средноквадратично 

отклонение;v-коефи -

циент на вариация;R-

размах. 

)(t интензивност  

на отказите; 

)(tw параметър на  

потока на отказите; 

H(t)-характеристика  

на потока на отказите; 

)(t интензивност 

 на възстановяване. 

P(t)-вероятност 

за безотказна 

работа ; 

t гама 

процентен 

ресурс. 

Фиг.2.Схема на взаимовръзката между числените и функционал-
ните характеристики на показателите на надеждност на обектите 
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Пето, в трудовите на проф. Г. Тончев са изведени аналитични 
зависимости между параметрите на режима и условията на 
електродъгово наваряване в различни защитни среди, плазмено-
прахово наваряване и електродъгово метализиране и изходните 
параметри на процесите на нанасяне на флуидни покрития. 

Шесто, в своите трудове проф. Г. Тончев е предложил 
класификация на възстановените детайли и класификация на 
структурните характеристики на детайлите, извършено е разпределение 
и статистическо изследване на детайлите и техните структурни 
характеристики. 

Седмо, проф. Тончев е предложил нов подход, усъвършенствана 
теория, метод и методики за изследване на процеса на сработване и 
износване на триещите се повърхнини при различни параметри на 
натоварване (начин, големина, скорост и време на натоварване) при 
триене на плъзгане и търкаляне с преплъзване. 

Осмо, предложил е методика за избиране и определяне 
параметрите на експерименталните методи за изследване на процесите 
и свойствата на различните възстановителни покрития и са разработени 
методики и модели за изследване електродъговите и вибродъговите 
процеси при различни режими, защитни среди и електродни материали, 
за процесите на плазмено-праховото наваряване и електродъговото 
метализиране. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Девето, в трудовете на проф. Г. Тончев са установени 
триботехническите характеристики при триене на плъзгане и търкаляне 
с преплъзване на плазмено-прахови покрития на никелова и желязвна 
основа, като най-висока износоустойчивост имат покритията на желязна 
основа с материал СПАУ-2а. 

Десето, предложена е за първи път дюза с променливо сечение в 
устройство за електродъгови метализационни апарати, с което се 
осигурява значително по-голяма якост на сцепление на покритието, по-
висока стабилност и надеждност на технологичния процес. 

Единадесето, разработени са уредби за наваряване и заваряване в 

  Пъвро поколение учени: проф. д.т.н. 

Г. Спиридонов; проф. д.т.н. Г. Тончев 

 

Второ поколение: проф. д.т.н. 

Г. Тасев; проф. д.т.н. Н. Найденов 
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газово защитни и течни среди с универсален апарат за вибродъгово 
наваряване и заваряване и уредба, машина и устройство за изпитване и 
изследване на триенето, сработването и износването на материали и 
покрития при плъзгане, търкаляне и търкаляне с преплъзване с 
параметри над световно равнище. 

Дванадесето, внедрени са технологии за възстановяване на голяма 
гама износени детайли и уредби за вибродъгово наваряване в различни 
среди, в редица заводи за ремонт на трактори и автомобили в страната. 

Тринадесето, проф.Г.Тончев наследява идеите на акад. В.М. 
Кряжков, проф.д.т.н. Сковородин и проф.д.т.н. Тишкин (фиг.3) и създава 
стройна структура на дисциплината надеждност на обектите (фиг.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учен се става не когато го искаш, а когато го можеш. Учен се става 

не когато се опитваш да се харесаш на приятелите, а когато учените в 
научната специалност те харесат и те цитират в своите трудове. Учен се 
става не когато работиш от сутрин до вечер, а когато у теб има нещо 
свръхестествено, нещо, което те кара да търсиш, да твориш, да гледаш 
напред в бъдещето. Едни го наричат талант, други – харизма, трети –

 
ТМОИН 

ТМПОСИ 

ТМИН 

ФТН 

МТН 

КАН 

СТРУКТУРА НА ТЕОРИЯТА НА 

НАДЕЖДНОСТТА:КАН-концепту 
ален апарат на надеждност 
та;МТН-математическа тео 
рия на надеждността; ФТН -
физическа теория на надежд 
ността;ТМИН-теория на мето 
дите за изпитване на надежд 
ност; ТМПОСИ-теория на ме 
тодите за повишаване, осигу 
ряване и съх раняване на на 
деждността; ТМОИН-теория 
на методите  за организация 
и икономика на надеждността Фиг.4 

 

Фиг. 3 Проф.В.Я.Сковородин,  
акад В.М. Кряжков,  

проф. Л.В. Л.В.Тишкин 
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богоизбранност, а ние - учен с призвание. 
Двамата големи в науката „Надеждност и ремонт на машините” 

притежаваха всичко това и много повече. Те не бяха просто големи 
учени, а цяла вселена. Вселена, която трудно може да се опише с думи, 
колкото и красиви да са те. Именно това е смисълът на науката - да 
докосва, да вълнува, да стимулира за нови изследвания и десетки 
години след тяхната смърт. 

 

 

Трето поколение: проф. д-р Пламен Кангалов; доц. д.н. 

Митко Николов; проф. д-р Михо Михов; доц. д-р Продан 

Проданов; доц. д-р Даниел Бекана; доц. д-р Тодор 

Деликостов; доц.д-р Александър Стоянов 

Четвърто поколение: доц. д-р Иван Лазаров; доц. д-р Светозар 

Маджов; д-р инж. Димитър Корчаков; д-р Таня Пехливанова;  

д-р инж. Абайнех Шенкута; доц. д-р Невенка Иванова; 

доц.д-р Красимир Кръстев; д-р инж. Йовко Йовков 



International Scientific Conference „RELIABILITY AND RISK - October 25 and 26, 2022, Sofia 

 

101 

Отдавна е казано, че животът на един спектакъл започва след 
падането на финалната завеса. Така е и с тримата големи. След 
смъртта им ореолът им става все по-ярък, а статутът им на истински 
големи учени – все по-непоклатим.  

 
Ако приемем, че проф. д.т.н. Г. Спиридонов и проф. д.т.н. Г. Тончев 

са първо поколение учени по надеждност на машините в Р. България от 
школата в РУ “А. Кънчев”, то следващите поколения учении са второ, 
трето и четвърто поколение и не само работят в РУ ”А. Кънчев”, но и в 
Институтие на БАН, ССА и Тракийският университет – Ст. Загора, които, 
сме длъжни да запазим завещаното от двамата големи учени, да 
съхраним основите на тяхната школа и да направим техните научни 
постижения достояние на идните поколения и да ги доразвием в 
теоретичен и приложен аспект. 
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АНАЛИЗ НА КОНЦЕПЦИЯТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА 
СЪЩНОСТ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ АГРОСЕРВИЗ 

 
Ст. Станчев 

 
Терминът „сервиз” по същество е синоним на термина „услуга” и 

означава дейност по предоставяне на услуги. И така, С.И. Ожегов 
определя думата "услуга" като услуга, да служи или работи за 
задоволяване на нуждите на някого, да предоставя услуга [9]. По 
подобен начин понятието „услуга“ се тълкува в неговите писания от В.Г.. 
Золотогоров, който го разглежда като маркетингова функция, която 
осигурява изпълнението на набор от услуги, свързани с продажбата и 
експлоатацията на стоки (продукти) [5].  

Проучванията показват, че терминът "технически" определя, на 
първо място, съвкупността от обекти, които са обект на работа, 
свързана с тяхната поддръжка( ТО), т.е. целия набор от технически 
средства, включени в земеделския комплекс. Трябва да се подчертае, 
че поради сложната организация на техническото обслужване в 
специализираната литература няма единно тълкуване на това понятие. 
В същото време често се подчертава идеята, че всяко определение е 
ограничено и не може да вземе предвид всички форми на неговото 
проявление. В периода преди реформата (до 1989 г.) системата за 
техническа (сервизна) поддръжка и ремонт, съгласно Наредбата за ТО и 
Р намашините в земеделието, означава набор от взаимосвързани 
средства, документация и изпълнители, необходими за поддържане и 
възстановяване на качеството на машините, т.е. е тази система, 
разглеждана в тесен смисъл. Това може да се обясни със спецификата 
на административно-командната икономика, където имаше строго 
разграничение на функциите между различните агрообслужващи 
структури. В контекста на формирането и развитието на пазарните 
отношения в аграрния сектор у нас, както и в други страни, техническото 
обслужване се разглежда като сложна система, която включва цял 
набор от услуги. И така, учените P.A. Андреев, В.М. Баутин, В.Ю. Грицик, 
Г.Спиридонов, Г.А. Тасев, Н.С.Найденов, С.Андереев, К.Минчев, 
Д.Станев, М. Михов и други [11,12,13] разбират термина „техническо 
обслужване“ като набор от услуги за осигуряване на земеделската 
продукция с машини, оборудване и инструменти, както и за тяхното 
ефективно използване и поддръжка през целия период на експлоатация 
[11, с. 3]. 

Други изследователи - В.М. Лившиц, В.М. Намарзан - всъщност 
дават малко по-различно определение и разглеждат техническото 
обслужване като набор от услуги за предоставяне на оборудване на 
производителите на земеделски продукти, използване и поддържане в 
добро състояние през целия период на експлоатация, включително 
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бракуване [7]. Противоречива в последните две дефиниции е функцията 
на техническото обслужване, която се състои в осигуряване на 
ефективното използване на технически средства, тъй като мерките, 
насочени към подобряване на ефективността на машините и 
оборудването, трябва да се извършват директно от собственика, 
системата за техническо обслужване в тази област трябва да има 
регулаторен и консултативен характер - характер и да включва 
оптимизиране на състава на механизацията, технологията на 
механизирания труд и организацията на труда, използването на 
транспорта и нефтопродуктите, транспорта и технологичната поддръжка 
[12].  

Съществуват редица определения за техническо обслужване. Така 
изследовател от Беларус В.В.Павлова смята, че това е набор от услуги, 
предоставяни на потребителя при придобиване, високоефективно 
използване, квалифицирана поддръжка и ремонт на средства за 
производство. Руските учени В.В. Варнаков, В.В. Стрелцов, В.Н. Попов, 
В.Ф. Карпенков и A.E. Германци разбират техническото обслужване 
предимно като набор от работи (услуги) за осигуряване на земеделските 
производители с оборудване и създаване на условия за ефективното му 
използване както в гаранционния, така и в следгаранционния период [2, 
8].  

Въз основа на анализа на съществуващите дефиниции 
установаваме, че всички те разкриват същността на техническото 
обслужване, което традиционно се разбира само като система от мерки 
за организация на поддръжката и технологията за ремонт на машини. 
Такова тясно и едностранчиво тълкуване обаче не отразява съвсем 
точно неговия икономически смисъл и функционална цел, тъй като с 
формирането на пазарна система на агросервизи понятието „техническо 
обслужване“ придобива ново, разширено значение. Следователно, 
пълна картина на същността, мястото и ролята на сферата на 
техническото земеделско обслужване, естеството и тенденциите на 
неговото развитие може да се получи само в рамките на общата 
система за възпроизвеждане на машини и оборудване за земеделския 
комплекс.  

В тази връзка, въз основа на проведеното изследване, 
формулирахме следното определение на понятието техническа агро-
услуга, като вземем предвид настоящия етап на развитие на пазарните 
отношения в земеделския комплекс у нас. Техническият агросервиз е 
комплекс от взаимосвързани услуги за предоставяне на земеделски 
производители на машини и оборудване, създаване на условия, 
насочени към подобряване на ефективността на използването и 
поддържането средства за механизация през целия период на тяхната 
производствена експлоатация. Както се вижда, основната разлика 
между тази дефиниция на понятието техническа агроуслуга и 
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съществуващите се състои в това, че тя надхвърля тълкуването си като 
набор от мерки за надеждна работа на машините и е представена от 
набор от услуги обхващащ целия жизнен цикъл на машината, което дава 
възможност да се създаде единна методологична и научна основа за 
ефективно развитие на системата за техническо обслужване на 
земеделската техника. 

Потребителите на тези работи (услуги) са юридически или 
физически лица, които възнамеряват да закупят или поръчат машини, 
работи (услуги) за производство на земеделски продукти, тяхната 
преработка и маркетинг. Изпълнители на услуги (работи) са юридически 
или физически лица, извършващи услуги (работи) на техническо 
обслужване за други лица за печалба (или без печалба). Понятието 
„машини“ включва всички видове земеделски машини, съоръжения, 
устройства,  механизми, технологични линии и комплекси, използвани от 
земеделските производители (потребители) [8]. Проучването на 
научната литература по разглеждания въпрос ни позволява да 
установим, че има две гледни точки относно състава на изпълняваните 
функции (набор от услуги) на техническото обслужване. И така, някои 
автори - P.A. Андреев, В.М. Баутин, В.Ю. Грицык и други разделят 
техническите услуги на две групи [11,с.2].  

Първата група услуги обхваща видовете работи по снабдяване на 
фермите със семена, млад добитък, фураж, строителни материали, 
торове и пестициди (доставка), машини, съоръжения, резервни части за 
тях, горива, електричество, газ, смазочни материали (и техните 
доставка), препродажба на използвани продукти и др. Услугите от 
втората група са предоставяне и експлоатация на машини и 
оборудване, включително ремонт и поддръжка, съхранение, монтаж и 
въвеждане в експлоатация, организация на използването на машини и 
оборудване, включително отдаване под наем, модернизация и 
обновяване на МТП, обезвреждане, възстановяване на износени части, 
правене на прости приспособления. В същото време някои 
изследователи - Ш.Ш. Базаров, И. Г. Голубев, Н. Е. Зимин, Г. 
Спиридонов, Г. Тасев, М. Михов и други [5,6,8,13] отделят само набор от 
услуги, предоставяни на потребителя, за да му предоставят машини, 
както и да създават условия за тяхното ефективно използване [1,3,4]. 
Въпреки това, същността на техническото обслужване, въз основа на 
дефиницията на тази концепция, която сме формулирали, ни позволява 
по-ясно да установим границите на пазара на технически земеделски 
услуги и списъка от услуги, които възникват в резултат на връзката 
между техните изпълнители и потребителите, като същевременно 
предоставя на последните машини, създавайки им икономически 
условия.ефективна работа на оборудването, формиране на стабилен 
пазар на продажби и ефективно търсене на предлаганите услуги. В 
резултат на това услугите, които имат производствена ориентация 
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(извършване на договорна механизирана работа по оран, прибиране на 
фураж, прибиране на зърно и др.), Както и предоставяне на земеделски 
производители на ресурси, които не са включени в понятието „машини“, 
правят не принадлежат към техническото обслужване на сектора на 
услугите. 

По този начин нашите проучвания установиха, че системата за 
техническо обслужване трябва да включва (има) следния списък от 
услуги (функции) [6]:  

- проучване на предлагането на машини, ефективното търсене на 
потребителите за машини, услуги, работи; реклама, навременна и 
надеждна информация за машини, услуги (работи); 

- обосновка на машинния парк на земеделските производители 
(съгласно потребител) и форми на използване на технологията;  

- организиране и извършване на услуги (работи) за предоставяне 
(снабдяване) на земеделските производители (потребители) на машини, 
оборудване, резервни части за тях, материали; 

- предпродажбена подготовка на машини (допълнителен монтаж, 
регулиране, разработване, зареждане с гориво, смазочни материали);  

- покупко-продажба, включително лизинг, както и отдаване под наем 
и наем на нови и употребявани машини, съхранение и доставка на 
земеделски производители (потребители), монтаж, въвеждане в 
експлоатация на технологични комплекси; 

- създаване на материално-техническа база за поддръжка и 
логистика;  

- организиране и извършване на поддръжка, съхранение и ремонт 
на машини в гаранционния и следгаранционния период на 
експлоатация, възстановяване на износени части и производство на 
нови части, утилизация на машини; 

- обучение на земеделските производители (потребители) на 
правилата за работа с машини;  

- осигуряване на земеделските производители и доставчиците на 
технически услуги с нормативна и техническа документация, учебна и 
друга техническа литература, нагледни средства, оборудване за 
диагностика, поддръжка, ремонт и съхранение; 

- участие в разработването на прогресивни технологични процеси за 
ремонт и поддръжка; информационна и консултантска подкрепа за 
участниците в техническото обслужване.  

 
Системата за техническо обслужване е органичен компонент на 

общата система за възпроизвеждане на машини и оборудване за 
аграрния комплекс.  

Фигура 1 показва разработения блоков модел, който определя 
ролята и мястото на системата (подсистемата) за техническо 
обслужване в йерархичната функционална структура на 
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възпроизводството на механизацията за аграрния комплекс, от който се 
вижда, че тя е най-важната връзка между производителите на машини и 
оборудване за агропромишленото производство (I сфера на аграрния 
комплекс) и организациите за производство и преработка на земеделски 
продукти (II и III сфери на аграрния комплекс). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В същото време неговата роля е не само да осигури на последните 
средства за механизация, организиране на гаранционна и 
следгаранционна поддръжка на техническо оборудване, но и да 
установи директни и обратни връзки между производителите и 
потребителите на машини. Степента на структурно равновесие, 
съвършенството на вътрешните и външните връзки и отношенията на 
системата за техническо обслужване определят не само крайните 
резултати от процеса на възпроизвеждане на машините и оборудването, 
например гамата и обема на тяхното производство, но и също 
качеството и себестойността на земеделски продукти, тяхната пазарна 
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Фиг. 1.Блок-модел, определящ ролята и мястото на системата за технически 
сервиз в общата система на възпроизводство на машини за земеделието:Р-
реклама; РМ-реклама на машини;  РМРУТС –реклама на машини,работа и 
услуги на техническия сервиз; ПМ-предлагане на машини; ИПТ-изучаване 
предлагането  и търсенето; ПСТМ-платеже способно търсене на машини; 
ПМСц.-поставяне на машини по средна цена;РеМ-реализация на машини; 
ПЛАМР.продажба,лизинт,монтаж,обучение на персонала; РЧРОб-резервни 

части,диагностично и ремонтно оборудване; ИТУ-изучаване на търсенето на 
сервизни услуги; ПСТУ-платеспособно търсене на работа и услуги на техни-
ческия сервиз; ТОРСБ-техническо обслужване,ремонт,съхранение ,диагно-
стика,бракуване;ИНВЗ-информация за неизправностите по вина на завода-
производител; ГСПО-гаранционно и послегаранционно обслужване; РеК –

екламации;  ЗПМ.завод-производител на машини за земеделието; ОППрЗП-
организация по производство,приработка и съхранение на продукцията 



International Scientific Conference „RELIABILITY AND RISK - October 25 and 26, 2022, Sofia 

 

107 

цена, печалбите на стокопроизводителите и др. В тази връзка оценката, 
както и разработването на перспективни области за подобряване на 
системата за техническо обслужване, трябва да се подхождат 
комплексно, като се вземат предвид нивото на развитие на I, II и III 
сфери на аграрния комплекс 

Проведените проучвания, като се вземе предвид функционалното 
предназначение на системата за техническо обслужване на 
агросервизите, позволяват да се разграничат следните основни 
характеристики, присъщи на нея. Особености: потребители на работи и 
услуги не са потребители, а само организации за производство и 
преработка на земеделски продукти;  

- осигуряване на необходимия обхват и качество на предоставяните 
работи и услуги, чийто обем може да бъде разширен или намален в 
зависимост от икономическата целесъобразност, наличността и 
възможностите за тяхното потребление от земеделските производители; 
наличието на множество агросервизни структури, предлагащи своята 
работа и услуги на пазара на услуги, търсенето на които зависи от 
тяхното качество и наличност;  

- ефективността на дейността на агросервизните структури пряко 
зависи от работата на земеделските предприятия, тъй като техните 
услуги са пряко предназначени за земеделските производители. Колкото 
по-високо е търсенето на земеделските потребители за услугите и 
работата, предоставяни от различни агросервизни формации, толкова 
по-ефективно ще функционират. Това е пряка връзка. Следователно 
икономическите интереси на агросервизите и земеделските организации 
трябва да са съвместими един с друг и да отговарят на общите нужди. 

Установените от нас характеристики на системата за техническо 
обслужване показват, че насоките на нейното ефективно развитие и 
функциониране, определени от ефективното търсене на предлаганите 
работи и услуги, зависят преди всичко от нивото на развитие на 
първичното производство - производителите на земеделска продукция, 
мащаб и ефективност на тяхната дейност, наличието и състоянието на 
вътрешностопанската база за ремонт и поддръжка, развитието на 
междустопанското сътрудничество по отношение на ремонтни и 
технически мерки и др. В резултат на проучването на практиката и 
анализа на специалната литература по разглеждания проблем, относно 
подходите за организация на система за техническо обслужване във 
връзка със съвременните условия, се формулират следните основни 
принципи, които определят нейното ефективно развитие и 
функциониране [10,11,12]: 

- наличие на ефективно търсене на услугите на системата за 
техническо обслужване; 

- многостепенна, както и многопрофилна и взаимосвързана мрежа 
от агросервизи структури, което формира конкурентен пазар за 
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производство и технически услуги и гарантира тяхното високо качество 
на достъпни цени;  

- постоянно поддържане на необходимия излишък от предлагане 
пред търсенето, което гарантира ефективността и навременността на 
задоволяване на нуждите на потребителите в различни услуги и работи;  

- цената на услугите трябва да покрива средните индустриални 
стандарти за разходите за тяхното изпълнение и да осигурява норма на 
възвръщаемост, която ще позволи разширеното възпроизвеждане на 
услугите, формирането на необходимите инвестиции в модернизацията 
и развитието на неговата материално-техническа база. В същото време 
цената на услугите трябва стриктно да съответства на тяхното качество, 
да не надвишава установените стандарти и да не нарушава пазарното 
равновесие; 

- наличието на услуги и работи, извършвани от предприятията от 
системата за техническо обслужване на земеделските потребители, 
независимо от тяхната форма на собственост и управление, по 
отношение на съвкупността от най-важните организационни, 
производствени и икономически показатели (бързина, асортимент, 
пълнота, качество). , пълнота, цена);  

- услугите, предоставяни от производителя на потребителя за 
поддържане на машините в работно състояние, трябва да бъдат 
изчерпателни и да включват всички елементи на поддръжка и ремонт;  

- осигуряване на подобряване на качеството на произведените 
машини и оборудване, като се вземе предвид използването от 
производителите на обективна информация, предоставена от дилърски 
технически центрове и потребители на оборудване за механизация за 
всички идентифицирани дефекти (жалби) на експлоатирани машини; 
услугите на местните агросервизни предприятия и организации трябва 
да бъдат конкурентни на пазара в сравнение с подобни услуги на 
техните чуждестранни доставчици. В противен случай ще има постоянна 
заплаха от изместване и разоряване на местните предприятия. 
Присъствието на чуждестранни доставчици на услуги се счита за 
безопасно, ако делът им в общия обем на услугите е около 20-30%, а за 
някои видове агросервизни дейности - до 50%. Така, според 
проведените изследвания на съдържанието и икономическата същност 
на техническия агросервиз, могат да се формулират следните основни 
изводи и предложения:  

1. Формирането, функционирането и развитието на пазарна система 
за техническо обслужване в земеделието налага обосноваването на 
ролята и мястото на тази система в областта на възпроизводството на 
машини и оборудване за аграрния комплекс, адекватни на новите 
икономически условия , които могат да послужат като изходна база за 
решаване на конкретни приложни проблеми на единна теоретична и 
методологична основа.  
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2. По отношение на аграрния сектор в условията на формиране на 
богат, разнообразен и балансиран по отношение на търсенето и 
предлагането пазар на технически услуги, техническият агросервиз 
трябва да се разбира като набор от взаимосвързани работи за 
осигуряване на земеделските производители с машини и оборудване, 
създаване на условия, насочени към подобряване на ефективността на 
използването и поддържането на средствата за механизация в работно 
състояние през целия период на тяхната експлоатация. 

3. Системата за техническо агрообслужване е една от най-важните 
в областта на агропромишления комплекс, чиято основна задача е да 
предоставя на земеделските организации различни услуги в областта на 
техническата и технологичната поддръжка, поддръжката на културите и 
животновъдство, което позволява да се създадат условия за създаване 
на необходимия ритъм и технологичност на аграрното производство - 
управление, както и повишаване на ефективността на неговата 
организация и функциониране. В същото време по-нататъшното 
развитие на тази система зависи преди всичко от ефективното търсене 
на земеделските производители, състоянието на тяхната база за ремонт 
и поддръжка в стопанството, достатъчно ниво на сътрудничество между 
стопанствата и интеграция на структурите за агрообслужване и 
земеделските предприятия в сферата на поддръжката и др. 

4. Списъкът на основните услуги, които трябва да се извършват от 
системата за техническо обслужване на агросервизите, е предназначен 
да определи стратегическите насоки на нейното развитие, като се 
вземат предвид горните принципи на организация и ефективно 
функциониране. 
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АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ 
 

С. Станчев 
 

Анализът на вътрешната практика на икономическите отношения 
преди въвеждане на пазарни взаимоотношения при закупуването на 
нови машини, резервни части и други материално-технически ресурси 
показва, че те се основават на контролирана от държавата ценова листа 
и ценово равнище. В същото време икономическите интереси на 
земеделските производители се регулират от цените на разпределените 
материално-технически ресурси и изкупните цени на земеделската 
продукция [1].  

Тази установена практика има редица съществени недостатъци, 
които се дължат на изолацията на производителя и посредника от 
полето на действие, икономическото им безразличие към крайните 
резултати от използването на машините, както и липсата на 
конструкторски надзор върху машините, които се използват и които 
обуславят необходимостта от подобряване на качеството на 
технологиите. Опитите да се наложи участието на производителите в 
исканията на потребителите не дават резултати, появиха се само някои 
фрагменти от маркови( заводски) услуги.  

Проучването на чуждия опит в икономическите отношения между 
контрагентите на техническата служба показа, че в условията на 
функциониране на пазарната система земеделските услуги се 
извършват в съответствие с принципите на пазарната икономика, когато 
суверенитетът и приоритетът на потребителя в пазарната сфера са 
подкрепени от реални рискове от загуби или, в краен случай, разоряване 
и фалит на производителите на машини, както и като техните 
икономически интереси от увеличаване на масата на печалбите 
(дохода). Тези фактори принуждават производителите на машини и 
оборудване, ръководени в своята дейност от изискванията и нуждите на 
потребителите, да създават и подобряват формите на организация на 
обслужването си. 

Трябва да се отбележи, че въз основа на това, в условията на 
функциониране на пазарната система, производителите на земеделска 
техника са възприели основния принцип на своето поведение по 
отношение на потребителя: техническото обслужване е инструмент 
за конкуриране за пазари за техните продукти. Например в САЩ и 
страните от Западна Европа е забранено да се продава оборудване, без 
да се организира поддръжката му. Техническото обслужване в чужбина 
се проявява в различни форми на борба за потребителя, за стабилен 
пазар на продукти в конкурентна среда. Производителите отдават 
голямо значение на подобряването на качеството и надеждността на 
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машините, осигурявайки поддръжка [2]. Анализът показва, че не само в 
САЩ, но и в Германия, Франция, Англия, Италия и други страни е 
въведена специална програма за поддръжка на земеделските машини, 
която предвижда следните задължения на производителите и 
търговците: 

– осигуряване на висока надеждност и ремонтопригодност на 
доставяното оборудване;  

– пряка отговорност на търговците към земеделския производител 
за поддръжката на машините през целия период на тяхната 
експлоатация, както и отговорността на производителите към 
търговците за качеството на доставените продукти; 

– организация на поддръжката на машините, независимо от техния 
брой и териториална разпокъсаност на оборудването; 

– разработване на методи за организация на труда за поддръжка, 
ръководства за използване и поддръжка на машини;  

– обучение на квалифициран персонал от ремонтници; 
– осигуряване на сервизите с приспособления и инструменти преди 

започване на масовото производство на машини; 
– непрекъснато снабдяване на търговците с резервни части; 
– събиране на информация от производителите чрез дилърската 

мрежа за работата на машините и характера на повредите в 
оборудването.  

Нашите изследвания на практиката на производството и 
техническите услуги в развитите страни с пазарна икономика ни 
позволяват да разграничим три основни форми на организация на 
техническите услуги: от производителите (маркови технически услуги), 
чрез посреднически фирми и директно от потребителя [4,5,6,7].  

Разработването и обобщаването на специална литература в тази 
насока [3,5] дава основание да се твърди, че техническото обслужване 
се счита за марково, ако се извършва от представители на 
производителя или асоциацията (фирмата), която произвежда този 
продукт, както и в случаите, когато те участва в създаването на мрежа 
от дилърски и сервизни структури като учредител.  

В същото време производителят на оборудването организира 
услугата по такъв начин, че, първо, да няма оплаквания от страна на 
потребителите и, второ, всички неизправности на машините да бъдат 
отстранени в рамките на 2 дни във всяка географска точка. 

В тази връзка, според резултатите от анализа, е установено, че 
основните изпълнители на маркови технически услуги в икономически 
развитите страни са (фиг. 1.):  

- основен център за техническо обслужване – по правило един в 
рамките на завода-производител за цялата страна или група страни 
(отдел продажби и сервиз); 

- регионален център за техническо обслужване - обикновено по 



International Scientific Conference „RELIABILITY AND RISK - October 25 and 26, 2022, Sofia 

 

113 

един за регион (щат, регион, територия);  
- официален дилър или сервизен сайт на производителя - 

обикновено по един на група земеделски организации (фермери). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Едновременно с горното идентифицирахме и преобладаващите 
функции на тези изпълнители. По този начин основният център за 
корпоративно техническо обслужване, като правило, извършва търговия 
на едро с основни машини (включително ремаркета и прикачни машини, 
аксесоари), комплекти оборудване и резервни части: 

- координация и организация на работата на регионалните 
технически сервизни центрове; проучване на пазарната ситуация, 
координиране на поръчката за производство на машини, резервни части;  

- извършване на изследвания, проектиране на нови технологии. 
Същевременно регионалния център за марково техническо обслужване 
извършва проучвания на пазара на услуги, реклама, търговия с машини 
и резервни части; всички видове поддръжка и ремонт; 

- възстановяване на части и възли;  
- отдаване под наем, съхранение, модернизация и изхвърляне на 

оборудване;  
- обучение на собствениците и персонала по поддръжката.  
Дилър или сервизен обект извършва търговия с машини и резервни 

части, текущ ремонт и поддръжка, отдаване под наем на оборудване, 
обучение на собственици на оборудване, натрупване и обработка на 
информация за качеството на машините и оборудването и изискванията 
към тях. 

Трябва да се отбележи, че регионалният център за техническо 
обслужване е собственост на производителя или е създаден под 
формата на акционерно дружество, където основният учредител е 
производителят на оборудването, докато действа от негово име, но за 
своя сметка. Търговците на корпоративно техническо обслужване са 
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Фиг.1. Организационно-йерархическа структура на 
фирмения технически сервиз:СПр-завод-производител;Гл 

Ц ТС-главен център на техническия сервиз;РЦ ТС-
районен център на техническия сервиз;Дл-дилари 
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подчинени на техния регионален център и се специализират в 
зависимост от броя на машините от определена марка в района или от 
конкретен тип или група оборудване, произведено от производителя. 
Нещо повече, такава конструкция не изключва възможността за тяхното 
взаимно обединяване наименувано, координирано сътрудничество. 
Очевидно организационната и йерархична структура на корпоративната 
техническа служба, която е вертикален канал за разпределение на 
материални и технически ресурси и услуги, е система с вътрешен 
самоконтрол, тъй като всички нейни компоненти работят заедно за една 
единствена икономическа цел и са заинтересовани да бъдат продавани 
на пазара земеделски машини, колкото е възможно по-голяма част от 
тяхното оборудване, както и под единния надзор на производителя. 
Това определя рационалността и високата ефективност на 
функционирането на тази организационна форма на агротехническо 
обслужване. Както показва практиката на САЩ и западноевропейските 
страни, друга съвременна форма на организация на техническото 
обслужване е система, при която основният изпълнител на целия набор 
от услуги за обслужване на земеделските производители са независими 
посреднически фирми (дилъри) и специализирани фирми за 
възстановяване и основен ремонт на възли и агрегати. Както се вижда, 
дилърските предприятия с тази форма на организация на техническото 
обслужване са юридически и икономически независими фирми, които 
извършват стопанска дейност по лиценз на голяма компания, 
организирайки продажбата на произведените от нея машини и тяхното 
обслужване на собствена отговорност и риск.  

В същото време отбелязваме, че за разлика от марковото 
(фирменно) техническо обслужване, когато обслужваме потребителите 
на селскостопанска техника и оборудване само чрез независими 
дилъри, функциите на последните включват почти целия списък от 
работи и услуги, които се извършват на различни нива на маркови 
технически обслужване. В тази връзка, основните дейности на дилъра 
са предпродажбена подготовка с последваща продажба на нови и 
употребявани средства за механизация, търговия с резервни части, 
текущ ремонт и поддръжка и отдаване на автомобили под наем. В 
същото време дилърът, който продава ново оборудване, носи 
отговорност пред производителя за гаранционно обслужване. В същото 
време, както показват проучванията, сложна част от работата за 
осигуряване на работоспособността на машините - възстановяване на 
износени части, основен ремонт на двигатели, хидравлични системни 
възли, електрическо оборудване - се извършва от специализирани 
производства, размерите от които варират в много широк диапазон. По 
този начин има заводи, които ремонтират двигатели от различни марки с 
програма от 40–60 хиляди единици. годишно и събиране на средства за 
ремонт от всички региони, където фирмите продават своите продукти. 
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Наред с това има малки специализирани предприятия с 10-30 
работници, извършващи тесен спектър от работи (ремонт на агрегати от 
5-6 позиции, ремонт на горивни помпи, генератори), благодарение на 
които се постига голяма програма с малко производство. области е 
възможно да се използват високоефективни технологии и да се осигурят 
висококачествени продукти на ниска цена. четиринадесет Установихме, 
че отличителна черта на тази организационна форма на техническо 
обслужване е липсата на каквато и да е регулация на работата на 
мястото на изпълнение, въпреки факта, че три нива на концентрация на 
тяхното възможно изпълнение са доста ясно видими: фермер - търговец 
- специализирано производство (фиг. 2). В същото време, като правило, 
дейностите по ремонт и поддръжка, които се извършват директно от 
фермите, включват прости видове ремонти и поддръжка. 

Трябва да се отбележи, че например около 90% от американските 
производители организират продажбата, поддръжката на земеделската 
техника и доставката на резервни части чрез мрежа от независими 
дилъри. В същото време, както показва анализът, има преход от 
корпоративно обслужване към обслужване от дилърски компании, които 
поддържат договорни отношения с няколко производители на машини 
(мега-дилъри). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В това отношение има обикновени дилъри и мегадилъри (фиг. 3). 
Появата на последното се дължи на тенденция към сливане на 
производители на земеделска техника и оборудване, както и на 
намаляване на общия брой стопанства, което принуждава търговците, 
специализирани в продажбата и поддръжката на определени марки 
машини и оборудване, да разширяват обхвата на своите услуги. В 
допълнение, този процес има обективна природа на концентрация, която 
се състои в модернизирането на търговската им мрежа на някои 
компании, работещи предимно с големи дилъри, което позволява 

 
I ниво 

П М 

II ниво 

Дл      Дл             Дл 

 

    

III  ниво 

СФСРВ 

Фиг. 2. Ниво на провеждане на ремонтно-
обслужващи въздействия: ПМ-потребите-
ли на мишини; Дл-дилъри; СФСРВ-специ-
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рационално използване на усилията и финансовите ресурси, както и 
тяхното концентриране където дават най-добри резултати. Проучването 
показа, че организационната форма на обслужване на стопански субекти 
(земеделски производители) само чрез малки представителства 
предполага малък радиус на зоната на обслужване, обикновено не 
повече от 30–40 кm, което позволява да се осигури доста бързо 
обслужване на потребителите на услуги. В същото време, ако 
техническото обслужване се извършва от големи дилърски компании 
(мега-дилъри) със сервизна зона над 80 кm, се появяват посредници 
между дилъри и фермери, които продават резервни части за 
селскостопанска техника, както и ремонт то във ферми. Освен това, 
както показва практиката, последната форма на услуга с участието на 
посредник става все по-широко разпространена. Той компенсира 
намаляването на ефективността на дилърите поради тяхното 
разширяване и в същото време намалява разходите за услуги по ремонт 
на оборудване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извършването на ремонтни и поддържащи дейности от 
земеделските производители самостоятелно, като вид техническо 
обслужване, е свързано преди всичко с мащаба и икономическата 
ефективност на тяхната дейност. Това се дължи на факта, че при 
значителни площи обработваема земеделска земя и следователно при 
голям парк от машини и съоръжения често е по-целесъобразно да 
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Фиг. 3. форми на дилеското обслужване:ФПМ-
фирма производител на машини;Дл-дилер;Пт-

потребители; Ме Дл-мега дилер;Пср-посредници 



International Scientific Conference „RELIABILITY AND RISK - October 25 and 26, 2022, Sofia 

 

117 

извършваме например текущи ремонти и всички видове поддръжка сами 
в база за ремонт и поддръжка, оборудвана с необходимото оборудване 
и персонал, както и да използват услугите на сервизни организации за 
извършване на работа, свързана с възстановяването на ресурса на 
сложна земеделска техника. 

В същото време в сравнително малки ферми, както показва 
практиката на тяхното функциониране в Съединените щати и Западна 
Европа, поради трудното финансово състояние на последните се 
извършват повече от половината от всички ремонти и поддръжка на 
собственото им оборудване независимо. Това позволява да се спестят 
транспортни разходи за доставка на неработещи машини, както и 
разходите, свързани с възнаграждението на механиците на 
агросервизните организации. Това обаче обикновено води до още по-
високи разходи в дългосрочен план, които се дължат на ниското 
качество на ремонта и поддръжката, което намалява ресурс и 
надеждност на земеделската техника, и следователно, увеличава 
загубите на продукция от културите поради престой на механизацията. 
По този начин, въз основа на анализа на съвременните форми на 
организация на техническото обслужване, е необходимо да се направят 
следните основни изводи и предложения: 

1. Ремонтът и поддръжката в аграрния комплекс на развитите 
страни се извършват главно от дилърски предприятия, организирани на 
териториална основа в самоуправляващи се асоциации. Наблюдава се 
тенденция за унифициране на дилърските услуги и поддръжка. Много 
търговци продават и обслужват машини от различни производители. 
Дейността на търговците е организационно и икономически отделена от 
производителите на оборудване. Дилърската мрежа е възможно най-
близо до земеделското производство. 

2. Осигуряването на висока техническа готовност и необходимия 
ресурс на машините е невъзможно без организацията на работата на 
техническото обслужване с участието на производителите. Това налага 
разработването и прилагането на държавна програма, която задължава 
и същевременно стимулира създаването на дилърски услуги с участието 
на производителите на земеделска техника. 

3. Организацията на услугите, основана на принципите на 
марковата (фирмена) поддръжка, която е дистрибуторска система с 
вътрешен самоконтрол, дава възможност за постигане на високи 
технически и експлоатационни показатели при използване на машини от 
техните потребители. Въпреки това, това е относително по-скъпа форма 
на агросервиз поради тясната специализация на обслужващите обекти. 
В тази връзка, развитието на мрежа от официални дилъри на 
производители трябва да се извърши, като се вземат предвид броят на 
потребителите на фирмени услуги, разходите за поддръжка на база за 
ремонт и поддръжка, разходите, свързани с управлението на системата, 
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както и загуби от продажби, причинени от отдалечеността на дилъра от 
потребителя. 

4. Най-приемливата форма на организация на техническо 
обслужване, както се вижда от опита на редица чужди страни, е 
услугата, където основните участници са независими представителства, 
които работят при взаимно изгодни договорни условия едновременно с 
няколко производителя, което намалява преките им разходи в 
сравнение със сервизите на производителите и следователно увеличава 
търсенето на качествена поддръжка и ремонт на машините. 
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АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 
С. Станчев 

 
Нашите проучвания ни позволяват да заключим, че стратегията за 

развитие на производството за ремонт и поддръжка трябва да има 
поетапно изграждане, като крайната цел е организирането на 
високоефективна система за техническо обслужване, базирана на опита 
на развитите страни с пазарна икономика [1, 3]. В същото време трябва 
да се съсредоточи вниманието върху следните основни направления и 
приоритети. 

1. Повишаване на ефективността на използването на 
съществуващия машинен и тракторен парк в земеделието, което 
позволява стабилно поддържане на националната продоволствена 
сигурност на страната и разширяване на износа на продукти. За тази 
цел е необходимо да се осигури: 

- формиране и стимулиране на развитието на пазарна сфера на 
техническо обслужване, в която в съответствие с приетото 
законодателство е забранено да се продава оборудване без 
организиране на поддръжката му на базата на ремонтни заводи, 
специализирани и универсални работилници, сервизи за земеделска 
техника, трактори, оборудване за животновъдни ферми, работилници за 
ремонт на комбайни едновременно в три основни направления, 
осигуряващи собствено обслужване на производителите, техническо 
обслужване с участието на независими дилърски фирми, както и 
обслужване от самия потребител на оборудването; 

- формиране на система за корпоративно техническо обслужване, 
където производителят действа директно като главен център. Функциите 
на регионален център (като правило, един на регион) трябва да се 
изпълняват или от заводи за ремонт на машини от тази марка, или 
новосъздадени, например, на базата на регионални агросервизни 
организации, оборудвани с необходимото оборудване и обслужващ 
персонал. Препоръчва се да се формират дилърски точки на 
маркови(фирмени) услуги като част от основните сервизни структури на 
областно ниво, където производителят ще има своя дял от акциите. В 
същото време е възможно да се организира гаранционна и 
следгаранционна поддръжка на договорна основа между 
производителите на машини и различни ремонтни и технически 
предприятия; техническо обслужване с участието на независими 
търговци във всяка административна област на републиката. 
Препоръчваме тяхното формиране да се извършва главно на базата на 
обслужващи организации на областно ниво, както и базата за ремонт и 
поддръжка на земеделските производители. Това трябва: 
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- на първо място, да се извърши реконструкция и техническо 
преоборудване на предприятията за ремонт на двигатели въз основа на 
въвеждането на съвременни ремонтни технологии, които осигуряват 
икономия на ресурси и енергия, както и ниво на качество на 
ремонтираните двигатели от най-малко 80% от новите нечий; 

- увеличаване на капацитета на предприятията за ремонт на 
агрегати с многопрофилна специализация поради необходимостта от 
техните продукти. Това се обяснява с факта, че през периода на 
използване на трактора е необходимо да се сменят 2–3 двигателя, 1–2 
скоростни кутии, 4–5 горивни помпи и други възли и възли;  

- осигурява приоритетно развитие на сервизи и обекти за ремонт на 
горивна техника, тъй като правилното й обслужване ще намали 
специфичния разход на гориво с най-малко 30%; 

- разработване на технологии и извършване на промишлена 
модернизация на съществуващия машинен парк с участието на 
производствени предприятия и специализирани ремонтни предприятия. 

В същото време трябва да се отбележи, че за производителите е 
препоръчително да се подобри конструкцията на произвежданите 
машини въз основа на използването на най-успешните възли, възли, 
други компоненти, включително произведени от водещи световни 
компании. Това направление може да бъде важно и за придаване на 
нови качества на застаряващия машинен парк в условията на 
специализирани ремонтни предприятия. На първо място, това се отнася 
за модерни видове горивно оборудване, възли на хидравлични системи 
(хидравлични помпи, разпределители), електрическо оборудване 
(генератори, стартери), превключващи елементи. Уместно е също да се 
използват и заменят отделни износващи се части с по-добри, закалени; 

- увеличаване на производството за възстановяване на износени 
части като алтернатива на изразходването на нови за обслужване на 
застаряващ парк от машини и следователно намаляване на разходите 
за поддръжка на оборудването. В същото време инициативата трябва 
да принадлежи на ремонтните предприятия, тъй като техният 
икономически интерес нараства почти пропорционално на ръста на 
цената на резервните части и е подобен на интереса им към развитието 
на вторичния пазар на машини (земеделска техника). 

2. Лицензиране на всички предприятия за ремонт и поддръжка, 
сертифициране на извършваните от тях работи и услуги. Това се 
определя от необходимостта да се осигури отговорност за качеството на 
извършената работа и предоставяните услуги, което позволява 
поддържането на агросервизните предприятия в рамките на определена 
технологична дисциплина и съществуващи стандарти. В същото време е 
важно постоянно и целенасочено да се информира за резултатите от 
сертифицирането, случаите на прилагане на подходящи санкции за 
доставчици на услуги без сертификат. Систематичното наблюдение на 
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дейността на сертифицираните предприятия, рекламата на 
сертифицирани услуги може да придаде на тази работа масов характер, 
ще окаже решаващо влияние върху качеството на ремонтите, 
осигурявайки екологична и техническа безопасност на ремонтираните 
машини.  

3. Ефективно използване на техническия потенциал въз основа на 
развитието на машинно-технологични станции (MTС), което допринася 
за решаването на две основни задачи: 

– Задоволяване на платежоспособното търсене на земеделските 
производители при извършване на механизирани работи, предимно в 
обработката на полето (оран, прибиране на фураж, жътва и др.) и 
животновъдството; 

– разработване и внедряване на съвременни технологии за 
отглеждане и прибиране на земеделските култури. MTС са в състояние 
да изпълняват функцията за насърчаване на високите технологии в 
практиката на агропромишления комплекс с с ограничени икономически 
възможности за земеделските производители и липсата на 
необходимото търсене на оборудване от индустрията. 

4. Създаване на пазар на употребявана техника. В продължение на 
20-30 години експлоатационен живот тракторите, комбайните и 
автомобилите се препродават в чужбина 2-3 пъти, преминавайки от 
един собственик на друг. Една от основните причини за 
разпространението на тази тенденция е свързана с повишаването на 
цените на новите машини, които значително изпреварват растежа на 
разходите за растителна и животновъдна продукция, както и ниската 
платежоспособност на преобладаващия брой стокови производители. В 
същото време по-слабите ферми като правило са потенциални купувачи 
на вторичния пазар на земеделска техника. Създаването на пълноценен 
вторичен пазар на оборудване отваря нови перспективи за 
оптимизиране на използването на ресурсния потенциал на 
управляваните машини и организиране на тяхното обслужване. Става 
възможно да се повлияе на този процес не само чрез честотата на 
поддръжка и ремонт, обосновка на необходимостта от отписване на 
машината, замяната й с нова подобна или подобрена, но и чрез 
маневра, която включва закупуването на използвана по-ниска цена, но с 
достатъчна стойност за решаване на конкретен икономически 
проблем.задачи с остатъчен ресурс, както и експлоатацията на 
високоефективен, частично компенсиращ разходите чрез продажба на 
използван преди това. 

Стоковият фонд на вторичния пазар на машини може да се 
формира чрез модернизация и основен ремонт в производствени 
предприятия и предприятия за ремонт на изведено от експлоатация и 
физически износено оборудване, както и замяна на остарели машини в 
икономически силни земеделските организации с оборудване от ново 
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поколение.  
5. Формиране на системата за техническо обслужване като единна 

интеграционна структура. За провеждане на единна технико-
технологична и икономическа политика в областта на производството и 
техническото обслужване на земеделското производство и повишаване 
на неговата ефективност, държавата си запазва функцията да 
управлява тези специализирани сервизни организации и ремонтни 
предприятия (във всяка област има от шест до дванадесет), които 
основно не само засягат, но и осигуряват необходимата техническа 
готовност на земеделските машини и машинно-тракторния парк за 
периоди на работа. В съответствие с разработените препоръки [2], които 
обосновават концепцията и перспективите за развитие на техническото 
обслужване в агрният комплекс. 

В тази връзка е важно да се осигури ясна координация на техните 
дейности при решаване на маркетингови въпроси, обучение на 
персонала, модернизация на ремонтно и технологично оборудване и 
производство, разработване (ако е необходимо) на нормативна и 
техническа документация, одит и др. Нашите проучвания позволяват да 
установим, че Ключовият елемент на техническото обслужване е 
системата за поддръжка и ремонт (TOР), насочена към поддържане на 
оборудването в работно състояние, осигуряване на висока степен на 
техническа готовност на MTП за извършване на земеделската работа и 
намаляване на дела на намалените разходи в себестойността на 
продукцията. Неговото подобряване е един от най-важните елементи на 
програмата за развитие на аграрния комплекс, способен да поддържа 
доброто състояние на съществуващия машинен парк и да подготви 
условия за рационално използване на перспективна технология.  

При подобряване на съществуващата система трябва да се вземе 
предвид фактът, че в момента към приоритета на опазването на 
ресурсите се добавят не по-малко спешни изисквания за осигуряване на 
екология и опазване на околната среда, реализирани чрез създаването 
и внедряването на съвременни технологични процеси, които допринасят 
за повишаване на нивото на механизация на работата по поддръжка и 
ремонт, осигуряване на безопасността на живота, здравето на хората и 
безопасността на имуществото.  

Трябва да се подчертае, че прилагането на тези фактори трябва да 
се основава на „Комплексната система за поддръжка и ремонт на 
машини в земеделието“, разработена от Научно-технически институт 
[4,5], който е систематизиращ документ, съдържащ основните 
концепции, разпоредби и стандарти за инженерна поддръжка за 
оперативността на земеделската техника и повишаване на нивото на 
ефективност на нейното използване. Той включва три основни стратегии 
за извършване на ремонт и поддръжка (С1, С2, С3):  

- стратегия C1, при която се извършват ремонтни действия при 
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необходимост след възникване на неизправности (дефект, повреда, 
отказ) за отстраняване на последствията от тях;  

- стратегия C2, която регулира извършването на работи по 
поддръжката и ремонта с твърд цикъл, базиран на действителното 
време на работа на машините или разхода на гориво, или обема на 
действително извършената механизирана работа;  

- стратегия C3, която предвижда използването на действия за 
ремонт и поддръжка въз основа на действителното състояние на 
машините и техните компоненти, определено с помощта на периодична 
диагностика, индикации на бордови системи за непрекъснато 
наблюдение и други методи.  

Прилагането на стратегията C1 се дължи на неизбежността на 
внезапни неизправности на оборудването, чийто обхват на работа за 
отстраняване на последствията от това е 8–10% от общия обем на 
ремонтните и поддръжката. Последните две стратегии имат планиран и 
превантивен характер. Най-широко използваната стратегия в 
земеделското производство навремето е стратегия със строг цикъл на 
регулиране на дейностите по ремонт и поддръжка - C2. Както за всички 
природни и климатични зони у нас, тази стратегия предвижда една 
честота на поддръжка на машини: за трактори от всички марки - 
тристепенна работа след 125, 500, 1000 часа работа с преизчисляване 
на тези стойности за изразходвано гориво или механизирана работа. 
Допустимо е отклонение от стандарта за работно време в размер на 
±10% без посочване на причина.  

Опитът от използването на графици показва, че броят на 
планираните и действително извършените ремонти приблизително 
съвпада в целия парк от технически съоръжения на икономиката. 
Следователно инженерните услуги на различни икономически субекти 
практически не използват съществуващите методи за планиране поради 
тяхната тромавост и несъответствие между стойността на получените 
резултати и разходите за инженерен труд. В най-добрия случай всичко 
се свежда до изчисляване на годишния брой ремонти по марки трактори, 
приблизителното разпределение на тези услуги през годината. За 
организацията на рационалното използване на машините най-
обещаващо е използването на нова стратегия за ремонт и поддръжка, 
извършвана според състоянието на машините - C3, което изисква 
подобряване на методите за наблюдение на техническите параметри на 
машините и оборудването, оборудване на фермите и службите за 
техническо обслужване с електронни и механични средства, обучение 
на персонал от диагностици, използване на редица други фактори, 
поради недостатъчното развитие на които стратегията C3 има много 
ограничено приложение.  

Широкото му въвеждане изисква създаването на нови диагностични 
средства, които осигуряват контрол на всички стандартизирани 
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показатели на потребителските свойства на експлоатираните машини. 
Проучванията показват, че в момента се предпочита по-
усъвършенствана схема за управление на поддръжката и ремонт, който 
включва определяне на състоянието на агрегатите чрез инструментален 
контрол. 

В същото време най-обещаващата посока е автоматизирането на 
управлението на процеса на поддръжка въз основа на резултатите от 
диагностиката на компоненти и връзки, което изисква въвеждането на 
съвременни информационни технологии на всички нива на 
производство, от бордовата електроника на машината към 
информационната система, обхващаща всички структури на аграрния 
комплекс. Изследванията установяват, че информационната система за 
управление на процеса на поддръжка и ремонт може да бъде разделена 
на три нива: 

1. Събиране и съхранение на данни. Събирането се извършва чрез 
оперативен мониторинг на основните показатели, характеризиращи 
състоянието на контролираната система, а съхранението се извършва 
след оперативна обработка на стойностите на тези показатели с 
помощта на бази данни. 

2. Аналитична обработка на данни. Обработката на данни се 
осъществява чрез комбиниране на следните методи: комплексна 
статистическа обработка, математическо моделиране, експертни 
системи, размита логика, невронни мрежи и генетични алгоритми и др. 
За всички тези методи има софтуер, който позволява да автоматизирате 
обработката на данни. Заедно тези методи формират основата на 
съвременните технологии за прогнозиране, базирани на данни от 
времеви редове, извличане на модели от данни, системи за 
подпомагане на вземането на решения. 

3. Управление и работа с информация. На това ниво се извършва 
управление на потока, интеграция, актуализиране и координиране на 
вътрешната информация на предприятието с външни данни на други 
организации. Тук също е възможно да се използва софтуер, който 
позволява да ке автоматизира следните поредици от дейности: екипна 
работа на инженерния персонал с консултантски услуги, своевременно 
получаване на отчети и прогнози, предоставяне на всеки служител на 
предприятието със собствен, специално формиран набор от вътрешни 
ранни документи и новини, доклади от колеги, селекции от бази данни, 
репортажи от информационни агенции, резултати от изследвания и др. 
Подчертаваме, че основната част от разходите за техническо 
обслужване се поемат от потребителя. Това обуславя избора на най-
икономичните форми на ремонт и поддръжка. При благоприятни 
отношения производителят ще се интересува от разширяване на пазара 
на продажби, спечелване на потребителя с високо качество на своите 
продукти и гарантирано обслужване през целия живот на оборудването. 
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В същото време производителят на средства за механизация има право 
да установи ценова премия в зависимост от продължителността на 
гаранционния период на обслужване, през който потребителят може 
безплатно да отстрани неизправностите на машината и дори да я 
замени с нова. Препоръчително е да се разгледат основните насоки за 
развитие на техническото обслужване на три нива на управление: на 
ниво ферми, на областно ниво (различни сервизи, работилници с общо 
предназначение и др.) и регионално (републиканско) ниво 
(специализирани работилници, ремонтни предприятия).  

Техническото обслужване на ниво ферма е главно организирането 
на ефективно използване, съхранение, поддръжка и ремонт на 
оборудването. Проведените проучвания показват, че в близко бъдеще 
основният обем поддръжка и ремонт на оборудването, както и сега, ще 
се извършва директно на мястото на експлоатация при потребителя от 
специализирани групи ремонтници с участието на оператори на машини. 
В зависимост от производствения капацитет на базата на земеделските 
организации, те са в състояние да извършат около 50–80% от общия 
обем ремонтни и поддържащи работи. Всяка административна област 
има производствено-технически потенциал, който включва 
специализирани или универсални работилници, сервизи за земеделски 
машините, трактори, оборудване за животновъдни ферми, работилници 
за ремонт на комбайни; сформиран е кадър от висококвалифицирани 
специалисти. Рационалното използване на този потенциал в интерес на 
земеделските производители може и трябва да даде осезаем 
положителен резултат. Наличието на специално оборудване и 
професионален персонал позволява на предприятията за районни 
услуги да извършват такава работа на високо ниво, която много 
домакинства не могат да извършат сами. Освен това, според позицията 
си, те могат да играят ролята на ключово звено в цялата система за 
техническо обслужване в аграрния комплекс, като поемат следните 
основни функции, които идентифицирахме: 

- проучване на търсенето и реклама на нова техника, обучение на 
машинни оператори за правилна работа с нови машини, повишаване на 
тяхната квалификация; 

- осигуряване на стопанствата с всички средства за механизация, 
резервни части и материали за ремонт и поддръжка; 

- организиране на диагностика, допълнително сглобяване и 
доставка на машини във фермата, настройка и въвеждане в 
експлоатация на комплексни машини и съоръжения; 

- извършване на работи, свързани с използването на специална 
техника и оборудване (облагородяване на ливади и пасища, 
торфодобив, транспортни услуги, рязане и извозване на метални 
отпадъци, изработка и монтаж на метални конструкции и др.);  
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- организиране на пунктове за наем на специална земеделска 
техника (скъпо настояща, краткотрайна употреба);  

- изкупуване на стара, износена техника от ферми, демонтаж, 
диагностика, ремонт и последваща свободна продажба с гаранция по 
договорени цени на части, възли, агрегати или цели машини на всякакви 
купувачи; 

- производство на нестандартно оборудване, метални конструкции и 
малка механизация; 

- производството на потребителски стоки и предоставянето на 
услуги на населението, включително ремонт на машини, малогабаритно 
и друго оборудване, което се намира в земеделските стопанства и за 
лична употреба на гражданите; поддръжка и текущ ремонт на най-
сложното оборудване (например TO-3 за трактори и др.), поддръжка и 
ремонт на електронно оборудване, хидравлични устройства с високо 
налягане, превозни средства, оборудване животновъдни ферми с 
мобилни превозни средства; ремонт на най-сложното оборудване, 
компоненти и възли по поръчка на ферми както самостоятелно, така и 
чрез доставката им на специализирани ремонтни предприятия от трето 
ниво с издаване на готови продукти от обменния фонд на клиента.  

Регионалните сервизни предприятия, в зависимост от 
производствените възможности, могат да предоставят услуги в размер 
на 10–30% от общия обем за най-сложните дейности по ремонт и 
поддръжка. На настоящия етап е препоръчително да се разшири 
обхватът на дейността на ремонтните предприятия от трето ниво. 
Специализирани работилници и ремонтни предприятия могат да 
изпълняват и посреднически функции за ремонт на отделни машини, 
техните компоненти и възли между потребителите и производителите на 
оборудване. Основата на научно-техническия прогрес в областта на 
централизирания ремонт на възли и машини трябва да бъде 
подобряването на качеството на извършената работа въз основа на 
интензификация на производството и въвеждане на нови технологични 
процеси: 

- развитие на преки производствени връзки с производителите на 
оборудване; създаване на съвместни фирмени (маркови) ремонтни 
предприятия; 

- използване на съвременна металообработваща и контролно-
изпитваща техника; 

- цялостно разработване на методи и инструменти за 
възстановяване на детайли с помощта на технологии за закаляване, 
плазмени и лазерни технологии и др.  

 
Специализираните ремонтни предприятия трябва да осигурят 

извършването на ремонтни работи с висока технологична сложност в 
размер на 10–20% от общия обем в цялата система за техническо 
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обслужване. За защита на интересите на стокопроизводителите трябва 
да се създаде независима система за оценка (сертифициране) на 
качеството на техническото обслужване, финансирана от държавни 
органи или междустопански асоциации на потребителите на услуги. 
Основната функция на инженерните услуги на специализираните 
ремонтни предприятия трябва да бъде високото качество на 
ремонтираните продукти, осигуряване на надеждност и експлоатационен 
срок на нивото на нов и намаляване на разходите за ремонтни работи 
до стандартни стойности. Важна посока в спестяването на ресурси 
заема централизираното възстановяване на части, извършвано с 
помощта на най-новите методи и средства, главно в специализирани 
предприятия с осигуряване на ресурс от възстановени части не по-
малко от нови. В същото време цената на възстановяването е от 30 до 
50% и като правило не надвишава 60–70% от каталожните цени на 
новите части и в сравнение с производството намалява потреблението 
на метал с 20–30 пъти . По този начин проведеното изследване позволи 
да се определят следните основни насоки за по-нататъшно подобряване 
на организацията на системата за техническо обслужване на настоящия 
етап от развитието на земеделското производство: 

- задължително участие на производителите в извършването на 
цялата гама технически услуги за пълно и своевременно задоволяване 
потребностите на производителите във всички сектори на агрния 
комплекс; 

- оптимизиране на местоположението на мрежата от предприятия и 
производство на технически услуги за  премахване на монопола в тази 
област; 

- усъвършенстване на организационните форми и технологии за 
ремонт и поддръжка на машините във връзка с осигуряване на тяхната 
надеждна и ефективна работа; формиране на пунктове за педоставяне 
на машини под наем, използване на положителния опит на машинно-
технологичните станции за извършване на земеделска работа. 

- създаване на свободен избор на изпълнители на ремонтни и 
поддържащи работи за различни стокопроизводители в земеделското 
стопанство чрез развитие на пазара  услуги, конкуренция в дейностите 
на ремонтните и поддържащи предприятия и отрасли на всички нива; 

- привеждане на структурата на съществуващите мощности на 
базата за ремонт и поддръжка на аграрния комплекс в съответствие с 
търсенето на услуги, включително производство на нови инструменти и 
части, въвеждане на научния и технологичен прогрес, като се вземат 
предвид техническите, икономически и социални политики в новите 
икономически условия;  

- предоставяне на услуги на потребителите на средства за 
механизация за удължаване срока на експлоатация на машините, 
закупуването им от потребители след изтичане на срока им на 
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експлоатация, възстановяването им и продажбата им на вторичния 
пазар на преференциални цени с гаранция; 

- своевременно осигуряване на потребителите с резервни части, 
възстановени възли и възли;  

- задълбочаване на сътрудничеството между предприятията за 
ремонт и поддръжка и производителите на машини; 

- развитие на нови организационни форми на предоставяне на 
услуги (междустопански асоциации за производствено-технически 
услуги, регионални технически центрове); 

- прилагане на дилърския модел при предоставяне на услуги на 
потребителите и др. 
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АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА  

ТЕХНИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА 

 
С. Станчев 

 
Анотация: Статията се занимава с развитието на техническото 

обслужване на земеделската техника, разглеждат се мерките, насочени 
към продажбата на земеделската техника, обучението на персонала и 
следпродажбеното обслужване. 

Ключови думи: земеделска техника; техническо обслужване; 
развитие поддръжка; земеделско инженерство; ремонт; дилърска 
мрежа; фирма производител; модернизация на оборудването. 

 
Световният пазар на земеделски машини сега се превръща в 

„потребителски пазар“. Водещите производители на трактори и 
земеделската машини се борят за потребителя на своята продукция. 
При тези условия, наред с други потребителски свойства на самата 
технология, важна роля в нейното внедряване играят обхватът и обемът 
на свързаните дейности и услуги. Дейностите и услугите, които 
осигуряват продажбата на трактори и земеделски машини, включват 
реклама, финансова подкрепа за потребителя, ефективно обучение на 
персонала, доставка на машини, предпродажбена подготовка, 
следпродажбено обслужване, което включва поддръжка и ремонт на 
оборудването по време на гаранционни и извънгаранционни срокове, 
доставка на резервни части, грижа за употребявана техника. Рекламата 
играе важна роля при продажбата на трактори и земеделски машини. За 
промоционални цели, събития като международни, национални и 
регионални изложения, демонстрации на машини в експлоатация, 
даряване на трактори и машини на земеделски учебни заведения, 
предоставяне на оборудване за различни професионални състезания на 
фермери (например обработка на почвата), целево разпространение на 
реклама, поставянето му в специални издания, по радиото и 
телевизията. Съвременната земеделската техника е доста скъпа, 
поради което при закупуването й като правило на купувачите се 
предоставя заем за 3 - 5 години. За тези цели водещите фирми 
производители използват финансови компании със собствено участие 
или привличат специални кредитни институции. С широкото използване 
на различни форми на финансова подкрепа за потребителите на 
земеделската техника, отличителна черта на този бизнес е най-
задълбочената проверка на кредитополучателя платежоспособност. При 
доставка на оборудване за износ се практикува привличане на банкови 
кредити за срок до пет години при преференциална лихва [1]. 

Големи световни производители и търговци на трактори и 
земеделски машини, като John Deere, New Holland, Agco, CLAAS 
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продават продуктите си чрез собствени компании, агенти и независими 
дилъри в повече от 150 страни по света. Дейността на тези фирми по 
осигуряване на доставка на оборудване, организация на техническо 
обслужване и доставка на резервни части е най-пълна в сравнение с 
други производители на трактори и земеделски машини. 
Дистрибуторската мрежа на тези фирми включва хиляди търговци, чийто 
квалифициран персонал осигурява високо ниво на поддръжка при 
продажбата на земеделската техника. Дилърите са правно и 
икономически независими. Отношенията с една или повече компании се 
формализират с договори. Освен това фирмите се стремят да 
гарантират, че дилърите предоставят широка гама от услуги. Същата 
цел се обслужва от консолидацията и консолидацията на 
производствените фирми с увеличаване на продажбите, които 
напоследък се провеждат сред водещите производители на земеделски 
машини в света [2]. Чуждестранните фирми обръщат не по-малко 
внимание на проблемите на поддръжката (наричани по-долу MOT), 
отколкото на производството на машини. Качеството на поддръжката до 
голяма степен определя размера на продажбите и свързва потребителя 
с производителя. John Deere вярва, че без организация за поддръжка е 
възможно да се продаде една машина, докато продажбата на втора 
машина ще изисква поддръжката да започне много преди първата да 
слезе от поточната линия. Много производствени фирми организират 
предварително обучение за ръководители на техническо обслужване, 
механици и търговци за поддръжка на нова машина. За правилната 
експлоатация, поддръжка и ремонт на машините е разработен пълен 
пакет от техническа документация (ръководство за експлоатация, 
каталог на резервни части, ръководство за монтаж-демонтаж и ремонт, 
сервизна книжка). 

Значително увеличаване на мощността на земеделските машини, 
въвеждането на автоматизация и електроника значително повишават 
изискванията за поддръжка. Производителите се стремят да осигурят 
ефективност и квалифицирано техническо обслужване. Организацията 
на продажбите, поддръжката на земеделската техника и осигуряването 
на нейните резервни части в дадена страна зависи от нивото на 
развитие на земеделието, особено от отглежданите култури, 
климатичните и други условия [3]. Дилърската форма на организация на 
техническото обслужване е най-често срещаната в чужбина. Дилърите 
продават машини на фермерите, поддържат ги и ги ремонтират, 
доставят резервни части, наемат и наемат машини, обучават фермери и 
предоставят други услуги. Те се стремят да договорят собственика на 
машината за планова поддръжка, която осигурява възможност за 
планиране на поддръжката, стабилни продажби на резервни части, 
постоянен мониторинг на техническото състояние на машината, 
предотвратяване на неизправности и аварии. Основните принципи, от 
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които се ръководи производителят при организирането на 
следпродажбено обслужване, са навременна реакция, увеличаване на 
честотата и намаляване на сложността на поддръжката и постоянно 
подобряване на надеждността на машините. В условията на интензивна 
конкуренция някои производители предоставят гаранция за трактори за 
период от 24- 36 месеца без ограничение на броя на моточасовете, а за 
отделни машини или части - до пет години [4]. Сред най-важните 
фактори, които определят доверието на купувача в компанията 
производител, е степента на наличност на резервни части и бързината 
на доставката им. Фирмите снабдяват търговската мрежа с 
необходимите резервни части още преди нов модел машина да се появи 
на пазара и гарантират доставката им за десет години от датата на 
спиране на производството на този модел. Някои производствени 
фирми организират мрежа от предприятия за ремонт на своите машини, 
компоненти и възли. Например Caterpillar организира централизиран 
ремонт на двигатели и трансмисии във Франция, Канада и Латинска 
Америка. Специализираните предприятия на Bosch ремонтират горивно 
оборудване и електрическо оборудване. Гаранцията за обновен продукт 
може да бъде същата като за нови продукти. 

По данни на Националната асоциация на търговците на резервни 
части за трактори в САЩ има около 500 предприятия и центрове за 
възстановяване и продажба на части, компоненти и възли на 
земеделската техника. Цените на реновираните части и възли са около 
60% от цените на новите. В чужбина има тенденция за модернизиране 
на оборудването, което е в експлоатация. В САЩ има компании, които 
се занимават с възстановяване и модернизация на износена гражданска 
техника, включително трактори. Модернизацията по време на ремонт 
подлежи главно на електрическо оборудване, дизелови двигатели, 
компресори. В големи обеми тази работа се извършва от Caterpillar. 
Ремонтът на дизелови двигатели се извършва в завода в Коринт, 
Мисисипи. При пълно обновяване фабриката се опитва да извлече 
максимума от износените части, като ги преработва. Като се има 
предвид, че 70% от цената на нов дизелов двигател е в компоненти и 
материали и само 30% в заплатите на работниците, то в преработен 
двигател (цената на който е около 80% от цената на нов) , частите и 
материалите представляват 40% от цената. Съществен принос в 
работата на завода имат служители на създадения към него 
изследователски център. 

Чуждестранни експерти смятат, че бързото покачване на цените на 
природните ресурси и тяхното изчерпване, както и приемането на закони 
за опазване на околната среда ще допринесат за по-нататъшното 
нарастване на броя на компаниите, участващи в модернизацията на 
износеното оборудване. В Русия много сервизни предприятия се 
занимават с модернизация на оборудването по време на ремонт. За 
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тази цел „Федералният научен агроинженерен център ВИМ“ разработва 
пакет от нормативна и техническа документация [5, 6]. В контекста на 
засилващата се конкуренция за потребителя на земеделската техника, 
чуждестранните производители на трактори и земеделска техника се 
стремят да се придържат към принципа „купувачът винаги е прав“ при 
предоставянето на услуги на своите клиенти. Това напълно 
потвърждава, че конкурентоспособността на земеделските машини в 
съвременните условия се определя от пакета услуги, предлагани на 
потребителя на машините [7]. Някои дилъри на чуждестранни 
производители на оборудване успешно работят в областта на 
следпродажбеното обслужване на международните пазари. Те включват 
компаниите Ekoniva, BAM (Голям агротехнически магазин), Matrix 
Agritech, Zeppelin Rusland и др., инструкции и обучение по правилата за 
експлоатация и поддръжка, говорят за възможни настройки, 
характеристики на използване в нестандартни режими на работа. При 
необходимост специалисти от сервизния и технологичния отдели отиват 
във фермите след пускането на оборудването в експлоатация, за да 
помогнат на специалисти и машинни оператори при решаване на 
възникнали проблеми.  

Центровете за техническо обслужване се организират на базата на 
предприятия с подходящо техническо оборудване и специалисти. 
Предпоставка за предаване на оборудването на потребителя е 
наличието на специално обучен машинен оператор. 
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ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ТЕРМИНИТЕ 

„НАДЕЖДНОСТ” И „БЕЗОТКАЗНОСТ” 

 
Г. Тасев 

 
Понастоящем в нашата и чуждестранната техническа литература са 

дадени голям брой дефиниции за надеждност и безотказност, които по 
отношение на съдържанието практически не се различават по никакъв 
начин, един от друг (само формата се променя) и дават не съвсем 
правилна представа за тези понятия. За да разберем същността на този 
проблем, е необходимо първо да анализираме съществуващите 
концепции за надеждност и безотказност. И така, ще дадем някои 
формулировки на концепциите за надеждност и безотказност, които са 
дадени в наши и чуждестранни източници. 

Те казват, че надеждността е сложно свойство, което в зависимост 
от предназначението на обекта и условията на неговото използване се 
състои от комбинация от свойства: безотказност, трайност, 
ремонтопригодност и съхраняемост. 

В международния стандарт ISO 8402 на концепцията за надеждност 
е дадено следното определение: Надеждност - способността на даден 
продукт да изпълнява необходимите функции при определени условия 
за определен период от време. Безотказност е свойството на обекта да 
поддържа ефективно състояние за известно време или известно време 
на работа. По-рано, в GOST 13377-75, концепцията за надеждност и 
безотказност е получила следното определение: надеждността е 
свойството на обекта да изпълнява определени функции, като запазва 
във времето стойностите на установените показатели за изпълнение в 
определени граници, съответстващи на определени режими и условия 
за прилагане на поддръжка, ремонт, съхранение и транспортиране. 
Безотказността е свойството на машината да остане работоспособна за 
определено време на работа без принудителни прекъсвания. 

Храмцов Н. В. вярва, че при дефиниране на концепцията за 
надеждност може да се пропусне окончанието, тоест ... поддръжката, 
ремонтите, съхранението и транспортирането могат да бъдат 
пропуснати в дефиницията. Той дава следното определение за 
безотказност. Беезотказността е свойството на продукта да остане в 
работоспособно състояние. К. А. Ачкасов вярва, че надеждността е 
свойството на една машина (сглобяема единица, единица) да изпълнява 
определени функции, поддържайки нейната производителност в 
определени граници за необходимото време или необходимото време 
за работа. 

При дефинирането на понятието безотказност този автор се 
придържа към стандартната формулировка в съответствие с ГОСТ 
13377-75. Но други автори (Ермолов Л.С., Кряжков В. М., Черкун В.Е.) 
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смятат, че това определение за безотказност трябва да бъде изяснено и 
дават следното определение на тази концепция: Безотказност  е 
свойствона обекта непрекъснато да запази работоспособността в 
продължение на някакво време или някаква изработка. Дяченко С.С. и 
Рабухин В.Б. смятат, че надеждността е свойството на продукта да 
изпълнява определени функции, поддържайки показателите си за 
ефективност в определени граници за необходим период от време или 
необходима изработка. 

Освен това авторите твърдят, че надеждността е вероятностен 
индикатор, който определя вероятността да не възникне отказ в рамките 
на даден интервал от време или в рамките на дадена изработка. Освен 
това авторите смятат, че надеждността на конструкцията зависи от 
способността на материала да устои на пикови напрежения без да 
възникнат неизправности. Други автори (Шведков Е.Д., Денисенко Э.Т., 
Ковенски И.И.) вярват, че надеждността е способността на обекта да 
изпълнява определени функции, като същевременно поддържа 
стойностите на определени експлоатационни свойства в определени 
граници при определени режими и условия. използване, поддръжка, 
ремонт, съхранение и транспортиране. Надеждността е комплексно 
свойство, което в зависимост от предназначението на обекта и 
условията на неговата експлоатация може да включва безотказност, 
трайност, ремонтопригодност, съхраняемост поотделно или в 
комбинация. Този списък с определения може да бъде продължен по-
нататък, но няма нужда от това, тъй като всички определения ще бъдат 
еднакви по значение, само с различни вариации. 

И така, какво е надеждност и безотказност, какъв е смисълът на 
надеждността "физическа, или вероятностно-статистическа? Каква е 
последицата от надеждността и безотказността, каква е тяхната основа? 
Надеждността и безотказността са едно и също нещо или са различни 
понятия и има ли някаква връзката между тях?" Кои обекти се оценяват 
по надеждност и кои по безотказност? Тези и други въпроси изискват 
собствен отговор и изясняване, защото без да даваме отговори на тях, 
не можем да решим проблема с увеличаването на равнището на 
надеждността. Нека се опитаме да систематизираме всички тези 
понятия и да подчертаем основните и допълващи аргументи в тях. Така 
че, някои автори (Дяченко С.С., Ачкасов А.К., Храмцов Н.В.) смятат. че 
надеждността е свойство. Подобно определение е дадено и в GOST 27. 
002-83, GOST 13377-75. За разлика от други автори, Е. Л. Шведков 
смята, че надеждността е способност. Какво е това свойство и каква е 
способността? Някои хора вярват, че това свойство е нещо, което 
трябва да се запази, други интерпретират това свойство като нещо, 
което трябва да се изпълни /реализира/. 

Но, какво можеда запазим или нещо може да бъде изпълнено от 
обект само ако е осигурено от редица физико-механични или 
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конструктивни свойства на показателите, тоест това вече е следствие от 
определени свойства. В допълнение, свойството, както знаем, е признак 
на материална основа, която се проявява по време на 
взаимодействието на един обект (или явление) с друг, което в този 
случай не се наблюдава. Това са физични, химични и други свойства, 
които характеризират вътрешното състояние на обектите. И да се 
запазят или изпълнят са функционални (технологични) характеристики и 
те едва ли имат нещо общо със свойствата на обектите, това вече е 
резултат, действие, следствие от свойства. Следователно няма 
смисъл да се казва, че надеждността е свойство, тъй като 
надеждността вече е следствие от не едно, а цял комплекс от 
свойства (физикомеханични и конструктивни) Е. Л. Шведков, в 
дефиницията си, замени свойството с възможност. Това е малко по-
добре, но не премахва напълно грешната представа за надеждността. 

Освен това в основната част на дефиницията в GOST 27.002-83 се 
казва, че това свойство на даден обект да запазва във времето в 
установените граници стойностите на всички параметри. Какви са всички 
тези параметри? Експлоатационни, конструктивни технологични, 
естетични, ергономични, физически или някакви други ? В 
допълнителната част на дефиницията формата на тези параметри е 
някак странно изяснена. Какви са тези параметри? Оказва се, че това са 
параметри, характеризиращи способността обекта да  изпълнява 
необходимите функции. Какви функции, какви параметри, непрекъснати 
недомлъвки, не доизказани мисли. Може би все едно не 
характеризиращи, но осигуряващи способности да изпълнява някакви 
функции за които е предназначен обекта. Разбира се, възможно е да се 
характеризира, тоест да се даде оценка на една или друга способност 
или способност на човек, машина, система, но това отново е следствие, 
характеристика на тези способности, а не техният основен принцип, а не 
причината, която поражда тези способности, тоест причинно-
следствената връзка отново е нарушена. 

Но какви са тези необходими функции в края на краищата? В края 
на краищата има цяло множество различни функции за различни обекти. 
И кои от тях са тук: оперативни, технически, административно-
икономически, инженерни и психологически, ергономични, транспортни, 
селскостопански, екологични и т.н. кои са?, какъв тип, клас са?, каква 
категория са? и т.н. Казва се само, че тези функции трябва да се 
изпълняват в посочените режими. Какви режими? Режим на очакване, 
непрекъсната работа, съхранение, консервация, диагностика, изпитване 
и т.н. Отговорът на този въпрос не се съдържа в това определение. 
Казва се само, че тези необходими функции трябва да се изпълняват в 
условията на техническо обслужване, ремонт, съхранение и 
транспортиране. Но ако например това са експлоатационни функции 
(най-вероятно авторите ги имат предвид), тогава става абсолютно 
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неразбираемо как тези функции (скорост, мощност, надеждност и др.) 
могат да се изпълнени, ако обектът по време на техническо обслужване, 
ремонт, съхранение по време на транспортиране не е работи, не 
функционира и да още те се изпълняват в някои посочени режими 
(очевидно авторите не са имали предвид режими, а параметри), а са 
написали режимите, вярвайки, че те са едно и също, въпреки че са 
напълно различни. 

Освен това в поясняващата част на дефиницията се казва, че 
надеждността е сложно свойство. Във връзка с това трябва да се 
отбележи, че свойството е единично, следователно е и свойство, което 
характеризира някаква отличителна черта на материята или обекта. 
Друго нещо е, че това свойство може да се основава на едно или 
няколко физически явления или състояния на материалите. Например 
такова свойство като якост е уникално и неповторимо, но се основава на 
компонентния състав на материала, неговата микроструктура, 
наличието или отсъствието на микро- и макродефекти и др. Освен това  
това свойство не може, в зависимост от предназначението на обекта 
или неговите условия на приложенията да се състоят от комбинация от 
някои други свойства. Освен това такива "свойства" като безотказност, 
трайност, ремонтопригодност и съхраняемост. 

Всички тези термини и концепциите зад тях не са свойства. Но 
техните концепции характеризират или техническото състояние на 
обекта (безотказност), или неговите конструктивни характеристики 
(ремонтопригодност), трайността, или съхраняемостта (физическото и 
механичното състояние), т.е, ако премахнем всички тези ненужни 
купища думи, от дефиницията на GOST следва, че надеждността е 
способността на даден обект да не отказва или да работи безотказно за 
даден период от време. Но тя (машината) не се разваля (или не 
отказва), защото е надеждна. Но каква е самата надеждност, която 
осигурява тази безотказна работа на съоръжението? Нито едно 
определение не съдържа отговора на този въпрос. 

Според мен причина за това смесване на тези два термина се 
дължи и в това, че в началния период на възникване на теорията на 
надеждността учените и специалистите са изследвали и определяли 
само показателите и характеристиките на свойството безотказност на 
електротехническите изделия. На английски терминът безотказност е 
reliability, а надеждностна английски е dependabilly. 

 
Извод: 
Няма смисъл да се анализират допълнително други дефиниции, 

всички те изхождат от един и същ неправилен постулат, а именно: 
Надеждността е безотказност. Не, още един път НЕ! Това е грешно 
схващане. Надеждността не е безотказност, надеждността осигурява 
или е основата за безотказността. 
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БЕЗОПАСНОСТ НА СИСТЕМАТА "ЧОВЕК-МАШИНА" (СЧM) 

 

Г. Георгиев 

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, 

гр. Ямбол, 8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38 

 

Надеждността характеризира безпогрешността (правилността) на 

решаването на задачите, стоящи пред СЧМ. Оценява се чрез вероятността за 

правилното решение на задачите, която според статистическите данни се 

определя от отношението 

 

Pпр = 1- moт /N, 

 

където moт  и N са съответно броят на грешно решените задачи и общият 

брой на решените задачи.  

 

Точността на работата на оператора е степента на отклонение на някакъв 

параметър, измерен, зададен или коригиран от оператора, от неговата истинска, 

зададена или номинална стойност. Количествено, точността на работата на 

оператора се оценява от размера на грешката, с която операторът измерва, 

задава или коригира този параметър: 

r = In- Ioп, 

където In е истинската или номиналната стойност на параметъра;  

Ioп - всъщност стойността на този параметър, измерена или коригирана от 

оператора. 

 

Не всяка грешка е грешка, стига степента на грешката да не надхвърля 

приемливите граници. В работата на оператора трябва да се прави разлика 

между случайни и систематични грешки. Случайната грешка на оператора се 

оценява със стойността на средноквадратичната грешка, систематичната 

грешка - със стойността на математическото очакване на отделните грешки. 

Навременността на решението на проблема на СЧМ се оценява от 

вероятността задачата, пред която е изправена СЧМ, да бъде решена  

 

Pсв = P{Tц ≤ Tдоп} = ∫ 𝜑(𝑇)𝑑𝑇
𝑇доп

0
, 

 

където P (T) е функцията на времевата плътност за решаване на задачата 

по системата „човек – машина”. Тази вероятност според статистически данни за 

време, което не надвишава допустимото: 

Рсв =1 – mпс  / N, където mпс е броят на ненавременно решените в СЧМ 

задачи. Като общ показател за надеждност се използва вероятността за 

правилно (Рпр) и навременно (Рсв) решение.  

 

Pсчм = Pпр Pсв ; 
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Рбт = 1 − ∑ 𝑃воз.𝑖Рот.𝑖,

𝑛

𝑖=1

 

 

където Pвоз.i е вероятността от опасна или вредна за хората 

производствена ситуация от i-ти тип; 

Pот.i  - действията на оператора в i-тата ситуация.  

Roт.i - вероятността за грешка  

 

Степента на автоматизация на СЧM характеризира относителното 

количество на информацията, обработвана от автоматични устройства:  

 

Ка =1- Ноп  /НСЧМ, 

 

където Ноп е количеството информация, обработена от оператора;  

НСЧМ - общото количество информация, циркулираща в системата "човек - 

кола". 

 

Икономическият показател характеризира общите разходи на 

системата "човек-машина". В общия случай тези разходи са сумата от 

разходите за създаване (производство) на системата Cи, разходите за обучение 

на оператори Coп и оперативните разходи на Cе:  

 

Wсчм = Eн (Cи + Cоп ) + Cе , 

 

където Eн е нормативният коефициент на икономическа ефективност на 

капиталовите разходи (Cи + Coп). 

Ергономичните показатели отчитат набор от специфични свойства на СЧМ 

и представляват йерархична структура, която включва ценна ергономична 

характеристика (ергономичност на СЧМ), сложна (контролируемост, 

поддръжка, владеене и обитаемост на СЧМ), групова (социално-психологическа, 

психологични, физиологични, антропометрични, хигиенни) и единични 

показатели. Надеждността на оператора е свойството за качествено извършване 

на трудовата дейност за определено време при определени условия. Грешките 

на оператора са: неизпълнение на необходимото или допълнително 

(неоторизирано) действие, нарушаване на последователността от действия, 

неправилно или ненавременно изпълнение на необходимото действие. 

В зависимост от последствията грешките могат да бъдат аварийни и 

неспешни. Надеждността на оператора се характеризира с точност, наличност, 

възможност за възстановяване и навременност. Показателят за работа без 

грешки е вероятността за работа без грешки. За типични, често повтарящи се 

операции, интензивността на грешките може да се използва като показател за 

липса на грешки: 
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Pj  = (Nj –nj)/Nj ; = nj /Nj .Tj , 

 

където Рj е вероятността за безпогрешно изпълнение на операции от j-ти 

тип;  

λj - интензитетът на грешките от j-ти тип; 

j, nj е общият брой извършени операции от j-ти тип и броят на допуснатите 

грешки;  

Tj - средното време за изпълнение на операции от j-ти тип. 

 

За зоната на стабилна работа на оператора можете да намерите 

вероятността за безгрешно изпълнение на операциите:  

 

Pon = ∏ 𝑃𝑗
𝑘𝑗𝑟

𝑗=1 = 𝑒− ∑(1−𝑃𝑗   )𝑘𝑗 =𝑒− ∑ λjTjkj
𝑟
𝑗=1 , 

 

където kj е броят на извършените операции от j-ти тип;  

r е броят на различните типове операции ( j = 1, 2, ..., r). 

 

Коефициентът на готовност на оператора е вероятността която позволява 

на оператора да работи във всеки произволен момент от време: Kon=1- To/T, 

където T0 е времето, през което операторът не е на работното място по 

една или друга причина; 

Т - общото работно време на оператора.  

 

Основният показател за възстановяваност е възможността за самоконтрол 

от оператора на неговите действия и коригиране на допуснатите грешки, т.е. 

представлява вероятността за коригиране на грешката, направена от оператора:  

 

Pисп = Pк Pоб Pи, 

 

където Pk е вероятността за подаване на сигнал от системата за 

управление; 

Рoб - вероятността за откриване на управляващия сигнал от оператора; 

Pи - вероятността за коригиране на грешни действия при повторно 

извършване на операции.  

 

Основният показател за навременност е вероятността за изпълнение на 

задачата в рамките на времето τ < tл:  

 

Рсв.Р{𝜏 < 𝑡л}=∫ 𝑓(𝜏)𝑑𝜏,
𝑡л

𝑜
 

 

където f (τ) е функцията на разпределение на времени решения на задачите 

на операторите. 
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Надеждността на дейността на оператора не остава постоянна, а се 

променя във времето. Това се дължи както на промените в работните условия, 

така и на колебанията в състоянието на оператора. Средната стойност на 

вероятността за безпроблемна работа на оператора 

 

𝑃𝑜𝑛 = ∑ 𝑃𝑖𝑃𝑜𝑛/𝑖
𝑚
𝑖=1 , 

 

където Pi е вероятността за i-то състояние на СЧМ; 

𝑃𝑜𝑛/𝑖  - условната вероятност за безпогрешна работа на оператора в i-то 

състояние;  

m - броят на разглежданите на СЧМ състояния.  

 

За системи с непрекъснат тип показателят за надеждност е вероятността за 

безпроблемно, безпогрешно и своевременно протичане на производствения 

процес през времетоt: 

 

𝑃чм 1(𝑡) = Рт(𝑡) + [1 − Рт(𝑡)]Коп{РопРсв + (1 − Роп)Рисп(𝑡л)}, 

 

където Рт (t) е вероятността за безотказно функциониране на технически 

средства;  

Коп - коефициентът на готовност на оператора;  

Рсв - вероятността за своевременно извършване от оператора на 

необходимите действия; 

Рисп - вероятността за коригиране на грешни действия. 

 

За СЧМ дискретен тип: 

 

Pч.м 2 = Kг Pт Роп Pсв + (1- Pт Kг ) Pвос Pоп Pсв + (1- Pоп ) Pт Pисп, 

 

където Kг  е коефициентът на готовност на техниката; 

Рвос – вероятността за възстановяване на отказалата техника. 

 

Вероятността Pч.м1 се използва в случоите, ако: 

1) техническите средства работят изправно; 

2) се е изявил отказ на техническото средство, но при това: 

а) операторът безпогрешно и своевременно е изпълнил необходимите 

действия по ликидиране на отказовата ситуация; 

б) операторът е допуснал погрешно действие, но своевременно го е 

поправил. 
 

Показателят за надеждност Pч.м 2 се използва, ако:  

1) в необходимия момент оборудването е в добро състояние, не е 

повредено по време на изпълнение на задачата, действията на оператора са 

били безгрешни и навременни; 
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2) неготовото или отказалото оборудване е възстановено своевременно, 

операторите не са допуснали грешки при решаването на проблема;  

3) по време на безпроблемната работа на оборудването операторът е 

направил грешка, но я е коригирал своевременно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА НАДЕЖДНОСТТА ЗА ОЦЕНКА 
НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ 

 
Г. Георгиев 

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, 
гр. Ямбол, 8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38 

 
Осигуряването на безопасността на машините и конструкциите е 

неразделна част от проблема за надеждността [1-13].  
Под безопасност разбираме надеждност по отношение на живота и 

здравето на хората, състоянието на околната среда. Вероятностно-
статистическите методи и теорията на надеждността се използват 
широко при изчисляването на особено критични обекти, при анализа на 
големи аварии. Основният показател за надеждността и безопасността 
на техническите системи може да бъде вероятността за безотказна 
работа Р(t) - вероятността за извършване на производствени процеси 
без инциденти за известно време t, т.е. фактът, че в даден интервал от 
време t = T няма да има отказ на този обект. Стойността на P(t), като 
всяка вероятност, може да бъде в рамките на 0 ≤ P(t) ≤ 1. Вероятността 
за безотказна работа P(t) и вероятността за неизправности (дефект, 
повреда, отказ) R(t) образуват пълна група от събития. Следователно  

 
P(t) + R(t) = 1 . 
 
Допустимата стойност на P(t) се избира в зависимост от степента на 

опасност от неизправности на обекта. Например, за критични обекти на 
авиационната техника, допустимите стойности на Р(t) = 0,9999 и по-
високи, т.е. са практически равни на единица. При високи изисквания за 
надеждност на обекта, те се задават от допустимата стойност P(t) = γ% 
(γ% е вероятността за безотказна работа на обекта в%) и определят 
времето на работа на обекта t = Tγ, съответстващо към зададената 
регулирана вероятност за безотказна работа. Стойността на Tγ се 
нарича гама-процентен ресурс и по неговата стойност се преценява по-
голямата или по-малка надеждност и безопасност на обектите. Нека R(t) 
е вероятността за възникване на извънредна ситуация в интервала от 
време [0, t]. Тази вероятност трябва да отговаря на условието  

 

R* R(T*) , 
 
където R* е максималната допустима (нормативна) стойност на 

риска от извънредна ситуация.  
Използваме нормативната стойност на вероятността за 

безотказност, т.е. безопасна работа P*, което е много близко до единица 
(например R * =1). 
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Функцията на риска в интервала от време [0, t] допълва функцията 
на безопасност P(t) до единица: 

 
R(t) =1 - P(t). 
 
Интензивността на риска при извънредна ситуация (специфичен 

риск) е аналогично на процента на отказ:   
 

r(t) = -
𝑃 /(𝑡)

𝑃(𝑡)
=

𝑅/(𝑡)

⌈1−𝑅(𝑡)⌉
  . 

 
Тъй като нивото на сигурност трябва да е високо, можем да вземем  
 
1-R(t) = P(t)≈ 1. 
 

Тогава интензивността на риска от авария ще бъде r(t) ≈ 𝑅/(𝑡) =-

 𝑃/(𝑡).  
Тъй като времето t се изчислява в години при оценката на риска от 

злополука, тогава r(t) има значението на годишния риск от извънредна 
ситуация.  

Средният годишен риск от злополука ще бъде: 
 

rср (t) = R(t) / T. 
 

Нека например rср = const = 10–5 година–1; T = 50 години.  
Тогава R(t) = rср (T) .T=10-5.50=5.10-4 ;P(T)=1-R(T) =1-5.10-4 =0,9995. 

Такива показатели за риска от авария се използват широко в 
гражданската авиация, а през последните години те започнаха да се 
използват при стандартизиране на безопасността на оборудването на 
атомната електроцентрала. За парк от идентични технически обекти 
функцията за безопасност   

 

Pn (t)  Pn (t) , 
 

където n е броят на еднаквите обекти в парка. В този случай 
рисковата функция 

 
Rn (t) = 1 -[1 - R(t)]n ≈ n R(t) , 

при условие n R(t) << 1. 

Аналогично за специфичния риск: 

rn (t) ≈ nr(t) и rn ср ≈ n rср (t) . 

Инженерните изчисления на механичвине конструкции за 
безопасност се основават на концепцията за коефициентите на 
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безопасност. В този случай условието за изчисление има формата  
 

F ≤S / m , 
 

където F е параметърът на въздействието; S - параметърът на 
съпротивлението; m - коефициентът на безопасност (m > 1) 
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МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ НА 

ЗЕМЕДЕЛСКАТА ТЕХНИКА НА НАДЕЖДНОСТ 

 
М. Михов 

 
Известно е, че изпитване е експериментално определяне 

(оценяване) и /или/ контрол на качествени и /или/ количествени 
характеристики на свойствата на обекта на изпитване в резултат на 
въздействие върху него при функциониране, при моделиране на обекта 
и /или/ при въздействие, а изпитване-на надеждност е вид изпитване, 
което се провежда за да се определят или контролират показателите на 
надеждност при дадени условия [1-10]. 

Изпитванията на надеждност се провеждат за да се установят и 
разкрият на ранен етап от „жизнения цикъл” на обекта потенциалните 
проблеми, да се осигури сигурно, че машината ще отговаря на 
зададените изискванияц [11-13,16,17]. 

Изпитването на надеждност е задължителен вид изпитване и 
основната цел е да се установи какво е равнището на надеждност на 
обектите на изпитване в условията предвидени в методиката на 
изпитване. 

Целта на настоящото проучване е да се формулират основните 
термини в областта на изпитване на земеделската техника и методите 
за провеждзане на изпитване. 

Изследването се провежда на базата на проучване на въпросите на 
целта на нашето изследване в извесдтните ни литературни източници 
[1-13,17] . 

Изпитването на надеждност се провежда като комплекс от 
мероприятия за определяне на характеристиките на показателите на 
надеждност на етапа на проектиране,производство и експлоатация за да 
се контролира целият „жизнен цикъл” от проектиране добракуване. 

С процеса на изпитване на надеждност има някои проблеми: първо, 
за тези изпитвания са необходими голям обем на разходи и време; 
второ, в процеса на изпитване се изразходва част от ресурса на обекта; 
трето, има проблеми с доверието в резултатите от изпитването.  

Метод / от гр. - начин на познание/ е път към нещо, начин за 
достигане на цел, определен начин на подреждане на дейността на 
субекта /изследовател, изпитател/. 

Методологията изучава методите, средствата и прийомите с чиято 
помощ се получават и доказват нови знания в теорията и практиката в 
резултат на изследване и изпитване. 

Класификация (класифициране) (от лат. Classis – разряд, клас и 
facio – деление, разпределяне) – общо научно и общо методологично 
понятие, означаващо такава форма на систематизация на знанията, 
обектите, явленията, процесите по определени основания 8 признаци, 
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критерии/, когато цялата област на изучавите обекти се представя във 
вид на система от класове или групи, по които тези обекти са 
разпределени на основата на тяхното сходство по определени свойства.  

Под този термин се разбира не само резултата, но и самия процес. 
Класификацията широко се използва, както в науката, така и в 

практическата дейност, при което научните класификации се отличават 
с по-устойчив характер и затова се запазват за по-дълго време в 
теорията и практиката. 

В класификацията важно значение има изборът на основанието 
/критерия, признака/ за деление на обектите. 

В резултат на класификацията се образува система от съподчинени 
понятия /обекти и класове, групи/, която позволява да се установят 
връзки между всеки от елементите в системата. 

При провеждане на изпитването има стремеж да се възпроизведат 
такива условия на въздействие върлху изпитвания обект, които имат 
място при изработването и експлоатацията на обекта. 

Метод на изпитване е правило за приложение на определени 
принципи и средства за изпитване, т.е. методът на изпитване определяя 
техническите правила за провеждане на изпитването. 

Същността на видовете изпитвания на надеждност, които са дадени 
на фиг. 1 е следната: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Определителни изпитвания се провеждат за получаване на 

 
Класификация на изпитванията 

на надеждност 

Определителни  Контролни  Специални  

Нормални  Ускорени  

Форсирани Съкратени 

Обекти на изпитване:образци на изпитва 

не; детайли; възли;машини; парк машини 

Фиг. 1. Класификация на 

изпитванията на надеждност 

Лабораторни; 
Стендови; 
Полигонни; 
Експлоатационни  
Други  
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количествени оценки на числените характеристики на показателите на 
надеждност; удостоверяване, че стойностите на тези показатели не са 
по ниски от определена величина; 

- Контролни изпитвания се провеждат за да се установи 
съответствието на серийната продукция на изискванията на 
техническите условия; 

- Специални изпитвания се провеждат за да се определи 
влиянието на някой фактор върху равнището на надеждността на 
обекта; 

- Ускорени изпитвания се провеждат за получаване на 
информация за надеждността на обектите в по-съкратени срокове, в 
сравнение с условията на експлоатация; 

- Форсирани изпитвания се провеждат за получаване на 
информация в съкратени срокове за сметка на ускоряване по пътя на 
увеличаване на натоварването, температурата, скоростта и други 
фактори; 

- Съкратени изпитвания се провеждат за получаване на 
информация за сметка на уплътняване на изпитванията във време, т.е. 
съкращаване на празните ходове и престои,в непрекъсната денонощна 
работа и др. 

 
Експлоатационни изпитвания - изпитването с обекта се 

извършват по време на реална експлоатация, т.е. в реални 
експлоатационни условия за даден район на използване на обекта.  

При експлоатационните изпитвания се решават следните основни 
задачи: 

- разкриване на закономерностите на възникване на откази в 
зависимост от изработката; 

- определяне на коефициентите на готовност и използване в дадени 
условия на експлоатация; 

- определяне (уточняване) критериите за гранично състояние и 
ресурса на машината, като цяло или на нейните отделни агрегати, 
възли, детайли; 

- разкриване на действителната потребност от резервни части, 
изразходвани по време на експлоатация; 

- установяване на приспособеността към диагностика, техническо 
обслужване и ремонт; 

- разкриване на типичните неизправности /дефект, повреда, отказ/ и 
относителния дял на всеки вид неизправност; 

- статистическа оценка на стойността на ремонтните въздействия за 
поддържане на обекта на изпитване в работоспособно състояние. 

 
Иследователски изпитвания се провеждат за изучаване на 

работните процеси на механизмите, агрегатите и системите, 
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натоварването, топлинни и скоростни режими на работа на обекта 
на изпитване. 

 

Полигонните изпитвания са вид експлоатационни изпитвания на 
специални изпитателни полигони, където се емитират основните 
експлоатационни условия на работа на обекта на изпитване . 

 

Лабораторните и стендови изпитвания се отличават от реалната 
експлоатация по това, че те се провеждат в условия където все още е 
невъзможно моделиране на случайната съвкупност от всички външни 
въздействащи едновременно фактори, както при реалната 
експлоатация. 

 

Изпитванията на стендове се отличават от другите видове 
изпитвания (полигонни, полеви, експлоатационни) с висока стабилност 
на задаваните и поддържаните въздействащи фактори (условия на 
натоварване, температура, влажност, запрашеност и други фактори, 
влияещи на функционирането на конструкцията), точност на 
регулирането им. При стендовите изпитвания може да се получи 
информация, която при други видове изпитвания е невъзможна. 

 

Основните фактори, влияещи на продължителността на 
изпитване са: 

- обем и организация на подготовката на обекта, средствата и 
оборудване; 

- плана на провеждане; 
- ефективността на метода на изпитване; 
- режима на външните въздействия; 
- обоснованост и ефективност на показателите, критериите и 

измерителите на свойствата определяни при изпитването; 
- качество на използваното изпитателно оборудване, квалификация 

на персонала, материално-техническо оборудване; 
- наличие и ефективно използване на допълнителна информация за 

изпитвания обект. 
 

В заключение са формулирани основните термини в областта на 
изпитване на земеделската техника и методите за провеждзане на 
изпитването. 
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НАДЕЖДНОСТТА КАТО НАУКА 
 

Светозар Маджов 
Институт за гората – София, Българска академия на науките 

 
 

Увод 

Надеждността характеризира качеството на техническите обекти 
(трактори, автомобили, земеделски машини) [1-10]. 

Качеството е съвкупност от свойства, които определят 
пригодността на продукта за предназначението му и неговите 
потребителски свойства.  

Надеждността е комплексно свойство на технически обекти, което 
се състои в способността му да изпълнява определени функции, като 
същевременно поддържа основните си характеристики в установените 
граници. Концепцията за надеждност включва безотказно 
функциониране, трайност, поддръжка и безопасност. 

 

1. Предметът на надеждността е изучаването на причините, които 
причиняват откази на обектите, определянето на моделите, на които те 
се подчиняват, разработването на методи за количествено измерване 
на надеждността, методите за изчисляване и изпитване, разработването 
на начини и средства за подобряване на надеждносттните 
характеристики на показаетлите на свойствата на надеждността. 

 

2. Обект на изучаване на надеждността като наука е едно или 
друго техническо средство: отделна част, машинен възел, агрегат, 
машина като цяло, продукт и др. 

 

Има разлика между общата теория за надеждността и 
приложната теория за надеждността.  

 

3. Общата теория на надеждността има три компонента (фиг. 1): 
 

А) Математическа теория на надеждността. Определя 
математическите закони, които управляват отказите и методите за 
количествено измерване на надеждността, както и инженерните 
изчисления на характеристиките на показателите за надеждност. 

 

Б) Статистическа теория на надеждността. Обработка на 
статистическа информация за надеждност. Статистически 
характеристики на надеждността и моделите на отказ.  

 

В) Физическа теория на надеждността. Изследване на физични и 
химични процеси, физически причини за неизправности (дефект, 
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повреди, откази), ефект на стареене и трайността на материалите върху 
надеждността.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложните теории за надеждността са разработени в 
специфична област на технологиите във връзка с обектите на тази 
област. Например, има теория за надеждността на системите за 
управление, теория за надеждността на електронните устройства, 
теория за надеждно. 
 

Основни изводи: 

Надеждността е свързана с ефективността (например икономическа 
ефективност) на техниката. Недостатъчната надеждност на 
техническите средства води до: 

- намаляване на производителността поради престой поради 
неизправносит;  

- намаляване на качеството на резултатите от използването на 
технически обекти поради влошаване на техническите им 
характеристики, поради неизправности; 

- разходите за ремонт на техническо оборудване; 
 

 
Теория на на надеждността 

Приложна теория на 

надеждността 

Математическа теория на 
надеждността 

Статистическа теория на 
надеждността 

Физическа теория на 
надеждността 

Теория на 
надеждността на 

механичните системи 
Теория на 

надеждността на 
електронните и 

електротехническите 
системи 

Теория на 

надеждността на 

системите за 

управление 

Фиг.1. Видове теория на 

надеждността на обектите 

Обща теория на 

надеждността 
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- загуба на редовност при получаване на резултата (например 

намаляване на редовността на движение на транспортиране средства); 
- понижаване нивото на безопасност при използване на технически 

средства. 
 
Литература 

1. Барзилович Е. Ю. и др. Вопросы математической теории 
надежности. -М., 1983. 

2. Дедков В., А. Северцев Основные вопросы эксплуатации 
сложных систем., М., 1976. 

3. Спиридонов Г., Г. Тасев. Теоретико-приложни аспекти на 
ремонта и поддържането на ССТ. Русе, 1981. 

4. Кокс Д., В. Смит Теория восстановления. М., 1967. 
5. Маньшин Г. Г. Управление режимами профилактики к сложных 

систем. Минск, 1976. 
6. Михлин В. М. Прогнозирование технического состояние машин. 

М., 1976. 
7. Шор Я.Математические основы надежности. М., 1967. 
8. Тасев Г., М. Михов, Св. Маджов Теоретични основи на 

надеждността - С., 2022. 
9. Георгиев Г., Св. Маджов, Ст. Ковачева, Г. Тасев Транспортна 

логистика, ISBN 978-619-239-065-5, Ямбол, 2018. 
10. Георгиев Г., Св. Маджов, Н. Иванова, Ст. Ковачева, Г. Тасев 

Транспортна логистика (Сборник задачи), ISBN 978-619-239-065-5, 
Ямбол, 2018. 



International Scientific Conference „RELIABILITY AND RISK - October 25 and 26, 2022, Sofia 

 

154 

 

МЕТОДИКА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗПИТВАНЕ  

НА НАДЕЖДНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ТЕХНИКА 

 
Х. Иксов 

 
 
Анотация 

В доклада е разработена програма и методика за изпитване на 

надеждност на земеделска техника в експлоатационни условия. 

Прледложена е и методика за обработка и анализ на получената от 

изпитването информация. 

Същността на определението за надеждност и неговите елементи 

определят и основните елементи на методиката за експериментално 

изпитване на обектите за определяне на показателите и 

характеристиките на основните и свойства /безотказност, трайност, 

ремонтопригодност и съхраняемост/ и за сравняване на видовете обекти 

с еднакво предназначение, но произведени от различни фирми или 

организации. 

 

Ключови думи: надеждност; методика за изпитване на надеждност; 

програма за изпитване на надеждност; земеделска техника; 

експериментално изпитване. 
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ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА  

НАДЕЖДНОСТТА НА МАШИНИТЕ 

 
Д. Драгоев 

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, 
гр. Ямбол, 8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38, 

e-mail: drago_dr13@abv.bg 
 

За да се определи надеждността на всяка машина, е необходимо да 
има информация за неизправностите на нейните части, компоненти, 
възли и самата машина като цяло. Събирането на информация за 
неизправности (дефект, повреда, отказ) на машини се извършва от: 

- организации-разработчици на машината; 
- производители на машини; 
- фирми за поддръжка и ремонт.  

Развойните организации (конструкторски институти) събират и 
обработват информация за надеждността на прототипните машини чрез 
провеждане на специални изпитвания.  

Производителите (машиностроителни заводи) събират и 
обработват първична информация за надеждността на масово 
произвежданите обекти и анализират причините за неизправностите на 
машините. Те събират информация на базата на специални фабрични и 
експлоатационни изпитвания. 

Експлоатационите и ремонтните организации събират първична 
информация за надеждността на машините в експлоатация. Основният 
източник на информация за надеждността, особено на транспортните 
средства и земеделската техника, са провежданите изпитвания. В 
автомобилния транспорт и земеделската техника се разграничават 
следните видове изпитвания (фиг.1.):  

1. Заводски (ресурсни) изпитвания - изпитване на прототипи или 
първи производствени образци. Тези тестове са:  

а) довършителни работи;  
б) пригодност за масово производство;  
в) контрол;  
г) приемане;  
д) изследване.  

Целта на довършителните изпитвания е да се оцени влиянието 
върху надеждността на промените, направени по време на 
разработването на конструкцията и производствената технология.  

Изпитванията за годност на серийното производство определят 
годността на обектите за серийно производство чрез тяхната 
надеждност.  
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Контролните изпитвания проверяват спазването на установените 
стандарти за надеждност на масово произвежданите автомобили.  

Изпитванията за приемане определят съответствието на дадена 
партида обекти с изискванията на техническите спецификации и 
възможност за приемане. 

Целта на изследователските изпитвания е да се определи 
границата на издръжливост на обектите, да се установи законът за 
разпределение на ресурсите, да се проучи динамиката на процеса на 
износване, да се сравнят ресурсите на обектите.  

Според характера на заводските изпитания се делят на: 
- на стендове; 
- полеви ; 
- на път (на работа).  

Стендовите изпитвания се извършват на специални стендове, 
които позволяват симулиране на различни условия на изпитване.  

Полевите изпитвания са изпитвания на автомобили и земеделска 
техника на специални площадки с пътища (площи) с различни 
характеристики.  

Пътните (по време на работа) изпитвания се извършват, като 
правило, в реални условия на работа, но в различни климатични зони.  

Съоръженията на полигона включват: 
– околовръстен скоростен бетонов път; 
– прав път за динамометрични изпитвания;  
– околовръстен черен път; 
– павиран път  
– специални пътища за изследване. 
 

1. Експлоатационни изпитания - изпитания на серийни обекти в 
реални експлоатационни условия. Това са предимно пътни (в полеви 
условия) изпитвания. Тяхната цел е да получат надеждни данни за 
експлоатационната надеждност на автомобилите и земеделската 
техника въз основа на систематични наблюдения. Повечето от 
експлоатационните изпитвания се извършват в специални изпитателни 
центрове, разположени в различни климатични зони. Тези изпитвания 
дават най-обективна информация за надеждността на обектите. 

Събирането на информация се извършва за контролирани партиди 
обекти [7-13]. В този случай се записват не само неизправностите, но и 
различни видове въздействия върху обекта. (поддръжка, текущ ремонт); 
условия на работа на автомобилите или земеделската техника 
(превозен товар, дължина на пътуванията, процент на трафик по 
различни видове пътища, работа в различни полета, почви и видове 
механизирани работи). Събраната по този начин информация се 



International Scientific Conference „RELIABILITY AND RISK - October 25 and 26, 2022, Sofia 

 

157 

обработва директно в предприятието или се изпраща до 
производствените предприятия под формата на специални 
удостоверения-заявки, които се анализират, систематизират и 
обработват с използване на статистически методи.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Всички видове изпитвания се разделят по продължителност: 
- на нормални (пълен);  
- ускорени;  
- съкратени (непълно).  
 

Нормалните (пълни) изпитвания се провеждат до неизправност 
на всички обекти (възли, възли), които се изследват, подложени на 
изпитване. Тези изпитвания представляват пълната извадка. 

Ускорени - провеждат се, докато всеки от N изпитвани обекти 
достигне предварително определено време на работа или докато 
определен брой n обекти отказват (n < N). 

Съкратени (непълни) изпитвания са изпитвания, при които до 
момента на приключване на наблюденията n от N обекти, поставени за 
изпитване, са се отказали, а останалите са изправни и имат различни 
изработки. 

Изисквания към информация Събирането на информация за 
надеждността на машините се извършва в съответствие с изискванията 
на отрасловата нормативна и техническа документация. Информацията 
за надеждността на машините трябва да отговаря на следните 

 
Видове изпитвания на обектите 

(автомобили и земеделска техника) 

Заводски (ресурсни) Експлоатационни 

Довършителни 
На пригодност за 
масово 
производство 
Контролни  
Приемни  
Изледователски  

Стендови 
Полигонни 
Пътни (в 
процес на 
работа) 

Пътни 
(полеви) Нормални 

Ускорени 
Съкратени  

Фиг. 1. Класификация на 
изпитванията на надеждност 

на обектите 
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изисквания:  
1) пълнота на информацията, което означава наличието на цялата 

информация, необходима за оценка и анализ на надеждността;  
2) достоверност на информацията, т.е. всички доклади за грешки 

трябва да бъдат точни;  
3) навременността на информацията позволява бързо да отстранят 

причините за неизправностите и да се предприемат мерки за 
отстраняване на установените недостатъци;  

4) непрекъснатостта на информацията позволява да се сравняват 
резултатите от изчисленията, получени в първия и следващите периоди 
на работа, и елиминира грешките. 
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ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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гр. Ямбол, 8602, ул. “Граф Игнатиев“ № 38 
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Опазването на ресурсите в растениевъдството трябва да се 

разглежда от гледна точка на няколко подхода:  
- икономически подходи, които се състоят в намаляване на 

разходите, изразени в парични единици, за извършване на всички 
методи, съставляващи технологията на отглеждане на култури; 

- енергийни подходи, които се състоят в намаляване на разходите, 
изразени в енергийни единици, използвани за извършване на всички 
агротехнологични практики; 

- екологични и енергийни подходи, които се състоят в намаляване 
на енергията не само за отглеждане на култивирани култури, но и за 
мерки за запазване и дори повишаване на плодородието на почвата. 

 
Естествено, в този случай е необходимо ясно да се разбере, че 

мерките за опазване и още повече подобряването (например 
използването на органични торове, както и мелиоранти) не водят до 
спестяване на ресурси в рамките на прилаганата земеделска технология 
въпреки това те са важни фактори за поддържане на почвеното 
плодородие и екологичната устойчивост на земеделските ландшафти. 
Ето защо в този случай е препоръчително да се говори за 
необходимостта от прилагане на еколого-енергиен подход и за 
спестяване на ресурси вече в рамките на използваните сеитбообороти, 
а не конкретно използваната земеделска технология. Както е известно, 
зърнените култури в света се отглеждат на около 700 милиона хектара, 
включително около 400 милиона хектара се обработват с помощта на 
ресурсоспестяващи технологии (минимални и нулеви). Географията на 
приложение на спестяващите технологии е обширна. Те се използват 
успешно при различни агроклиматични условия, осигуряващи устойчиво 
развитие на растениевъдството в икономическа, екологична и социална 
гледна точка [7,8,9] 

Днес в земеделието има прекомерно използване на чужди 
технологии, без да се вземат предвид спецификите на местните 
условия. Това отчасти се дължи на липсата на механизми за 
взаимодействие на нашата аграрна наука със земеделското 
производство и отчасти поради активното популяризиране на западните 
ценности и масовата реклама на земеделската техника, както и 
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селекционните постижения. Според нас предимството на 
чуждестранните технологии е в интегрирания подход към решаването на 
проблема с опазването на ресурсите в земеделските технологии, 
насочен към ефективната работа на всеки използван ресурс. Едно от 
условията за ефективна земеделска стратегия е използването на 
икономически или енергийни подходи към всички нива на технологиите 
за отглеждане на култури. В този случай първото условие за използване 
на ресурсоспестяващи технологии трябва да бъде разнообразието във 
видовете технологии. По правило най-високите добиви обикновено се 
получават в напреднали ферми, които отглеждат култури с помощта на 
интензивни технологии. Но дали такова земеделие спестява ресурси? 
Това е въпрос, който поражда два подвъпроса:  

1. До каква степен отглеждането на култури по интензивни 
технологии е по-изгодно от използването на базови технологии.  

2. Отглеждането на култури по интензивни технологии отговаря ли 
на екологичните изисквания, тъй като последствията от тяхното 
въздействие върху почвата, растенията и водата са напълно неясни. 

 
Проучванията, проведени от научноизследователските институти 

показват, че най-ефективното използване на основните (нормални) 
технологии за отглеждане на зърнени култури, фокусирани върху 50% 
използване на биологичен потенциал на сортовете, оптимални дози 
торове и средства за растителна защита [2, 4, 5, 6,8,9]. Ние също така 
вярваме, че не трябва да забравяме за обширните технологии за 
отглеждане на зърнени култури, способни да дават плодовитост, слабо 
овлажнени почви, след торене на оранени култури, за да се осигури 
ниво на добив от 20-30 ц/хa зърнени култури с доста висока 
рентабилност [1, 3, 8]. В резултат на обобщаване на научни публикации 
за пестене на ресурси, можем да заключим, че основните техники за 
пестене на ресурси са: 

1. Въвеждане на научно обосновани ресурсоспестяващи 
сеитбообръщения, както и реорганизация на структурата на посевните 
площи с използване на високорентабилни култури, подобряващи 
почвеното плодородие; включване в сеитбооборота на култури за 
зелено торене.  

2. Използване на високо адаптирани съвременни сортове и хибриди 
на интензивни зърнени култури.  

3. Използването на многофункционална земеделска техника от IV 
поколение, която позволява едновременно да изпълнявате няколко 
технологични операции.  

4. Въвеждане на ресурсоспестяващи методи за обработка на 
почвата със запазване на растителни остатъци и нарязана слама в 
горния слой или на повърхността на почвата. 
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5. Най-ефективните методи за използване на съвременните торове, 

продукти за растителна защита и мелиоранти.  
6. Използване на принципите за пестене на ресурси при прибиране 

на реколтата, транспортиране и съхранение на отглежданите продукти. 
Тъй като всеки от представените методи може да има най-малко три 

решения, които с различни комбинации могат да бъдат трансформирани 
в най-малко 216 варианта за пестене на ресурси, разглеждането на 
които изглежда доста трудна задача, препоръчваме практическите 
дейности на земеделските производителите се фокусират върху някои 
от тях. 
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Целта на съвременните ресурсоспестяващи земеделски технологии 
е максимално намаляване на общите разходи за производство на 
земеделски продукти с добри качествени показатели, като се отчита 
запазването на почвеното плодородие. Всички внедрени 
ресурсоспестяващи технологии трябва да отговарят на следните задачи:  

1) поддържане на почвеното плодородие, намаляване на 
отрицателното въздействие върху околната среда; 

2) провеждане на научно обосновани сеитбообръщения, тяхната 
биологизация;  

3) използването на съвременни високопродуктивни сортове и 
хибриди от интензивен тип;  

4) намаляване на енергоемкостта на технологичните методи, 
намаляване на броя им поради едновременното им прилагане;  

5) използването на съвременна енергийно ефективна и 
многофункционална земеделска техника;  

6) намаляване на потреблението на гориво и преминаване към 
алтернативни енергийни източници;  

7) използване на ресурсоспестяваща минимална обработка на 
почвата;  

8) ефективно и безопасно използване на химически продукти за 
растителна защита, рационално използване на торове и мелиоранти; 

9) използването на техники за пестене на ресурси при прибиране на 
реколтата, транспортиране и съхранение на отглеждани продукти. 

 
Самото спестяване на ресурси трябва да се основава на следните 

основни принципи:  
1) Принципът на последователност. Всички елементи на 

опазването на ресурсите са склонни да се комбинират в системи с 
йерархично взаимодействие на обекти с материални, енергийни, 
информационни, организационни и други връзки, регулаторни критерии 
за подкрепа, които засилват конюгирания ефект и водят до намаляване 
на използваните ресурси.  

2) Принципът на рационалност на ограниченията. Принципите на 
опазване на ресурсите трябва да са насочени към намаляване на 
количествената и качествена необходимост от използваните ресурси, 
което се постига чрез рационализиране на тяхното използване, като се 
вземе предвид безопасността на околната среда.  
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3) Принципът на конюнктурата. Технологиите за пестене на 
ресурси трябва да бъдат гъвкави и тяхното модифициране да се 
извършва в зависимост от преобладаващите пазарни условия, т.е. 
въпросът за количественото и качественото използване на 
технологичните методи трябва да отразява в своята съвкупност 
променящата се структура на разходите за необходимите ресурси.  

4) Принципът на екологизирането. Състои се в намаляване на 
потреблението на природни ресурси чрез подобряване на земеделските 
технологии, запазване на почвените ресурси. 

 
Въз основа на тези съображения основният метод за изследване на 

опазването на ресурсите в използваните технологии трябва да се счита 
за преглед на литературата по отношение на оценката на вече 
установени концепции, методи и тяхното критично отражение. Като 
специфичен подход съществува сравнителен референтен метод [3]. 
Същността му е изследването и сравнението на две различни 
технологии. За да се избегне пристрастно тълкуване на резултатите от 
приложението, е желателно да се включат няколко опитни експерти в 
анализа на получените резултати.  

Този метод се нарича още метод на аналогията. Примери за 
стопанства с различна степен има голямо спестяване на ресурси и една 
ферма може дори да използва няколко технологии за отглеждане на 
култури с различна степен на спестяване на ресурси (като правило в 
големите земеделски стопанства).  

Вторият, добре познат, но не маловажен метод е системният 
подход [4,6,7], обусловен от взаимовръзката и взаимозависимостта на 
всички агротехнически компоненти: предходната култура, оран, торове и 
мелиоранти, степента на заплевеляване на посевите, наличието на 
вредители и болести, нивото на плодородие и гранулометричен състав 
на почвата, климатични условия и др. Наивно е да се предполага, че 
усъвършенстването на технологиите за отглеждане на култури може да 
продължи без промяна на всички съставни технологични методи. Дори 
минимизирането на един от тях може да има катастрофален ефект 
върху състоянието на технологията като цяло. Това е същността на 
системния подход. 

Третият, не по-малко важен, метод е прогнозирането. Методът е 
изключително важен за националната икономика, тъй като неразумното 
прогнозиране може да доведе до тъжни последици в дългосрочен план и 
да не се усети в началния период. Следователно, прогнозирането 
трябва да се основава на професионален, практически и научен опит с 
използване на колективни експертни оценки. Най-обещаващ и 
популярен в тази насока сега е методът „Делфи” [6 ]. Същността на този 
метод е да се използва поредица от последователни действия (анкети, 
интервюта, мозъчна атака) за постигане на максимален консенсус при 
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определяне на правилното решение.  
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Аннотация 
Планирането на работата на машините се извършва без да се 

вземат предвид много фактори, които влияят върху процесите на 
тяхната неработоспособност поради неизправности и възстановяване на 
оборудването, и често има формален характер. Експлоатацията на 
оборудване без отчитане на индивидуалното техническо състояние води 
до неефективно потребление на моторесурса, едновременното 
освобождаване на голям брой машини за ремонт, което несъмнено се 
отразява негативно на тяхната техническа готовност. В допълнение, 
използваните в момента подходи за контрол на параметъра на 
интензивност на машините не осигуряват необходимото ниво на 
техническа готовност на машинно-тракторния парк. Следователно 
разработването на техника за управление на техническото състояние, 
като се вземе предвид параметърът на интензивността на използване на 
технологията, ще премахне недостатъците на съществуващите методи. 
Статията представя резултатите от изследването на обосновката на 
системата за оптимален контрол на потреблението на моторесурс на 
оборудването, което позволява да се определи наборът от възможни 
управленски решения в настоящите условия. Въз основа на 
предложения концептуален модел на процеса на управление на 
потреблението на двигателния ресурс на машините е разработена 
техника, която позволява да се осигури равномерността на влизането им 
в ремонт, максималното натоварване на ремонтния фонд, т.к. както и 
висока степен на техническа готовност на машинно-тракторния парк. В 
допълнение, различните форми на линейното уравнение за използване 
като формираща функция позволяват да се променя интензивността на 
работа на някои машини за сметка на други.  

Ключови думи: автомобилна и земеделска техника; резерв на 
моторен ресурс, параметър на интензивност на експлоатация, 
коефициент на техническа готовност на машинно-тракторния парк, 
планиране на експлоатацията, система за поддръжка и ремонт. 

 
 

Реалният брой машини от един и същи тип, принадлежащи към 
една и съща оперативна група, за които е възможно 
преразпределението на моторесурса, може да бъде от една до няколко 
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десетки. В същото време уместността на еднаквостта на излизане за 
ремонт се проявява дори ако има поне две единици оборудване. 
Разпределението на моторния ресурс преди ремонт за тези машини 
може да бъде различно. 

На фиг.1. стойността на максимално възможния моторен ресурс 
преди ремонта не е постоянна за цялата група машини и зависи от вида 
на следващия ремонт, както и от времето за ремонт на конкретна t-та 
машина. Фигура 1а показва първата група машини, които в началото на 
плановия период са нови или пуснати в експлоатация след пореден 
ремонт. Очевидно, при равномерно разпределение на разпределените 
моторесурса, след известно време след началото на експлоатацията 
(няколко периода), запасът от моторесурса преди ремонт ще намалее и 
те ще паднат до линия 2 по отношение на запаса от моторесурса, т.е. 
впоследствие всички едновременно ще трябва да бъдат ремонтирани. 
Това ще доведе до рязко намаляване на коефициента на техническа 
готовност до неприемливо ниво. Следователно в този случай не говорим 
за еднаквост на изхода на оборудването за ремонт. Фигура 1b показва 
по-реалистична ситуация. В случай 1 преобладава оборудване с голям 
запас преди ремонт, а в случай 2 значителна част от оборудването ще 
изисква ремонт в краткосрочен план. Идеалното разпределение на 
ресурса на двигателя преди планирания ремонт на машините е показано 
на фигура 1в, докато последната t-машина има максималния възможен 
резерв на ресурс на двигателя преди ремонта и зависимостта на този 
резерв от поредния номер на машините ще бъдат линейни. Само в този 
случай размерът на стъпката Mr-Mr между t и t-1 машина е 
максималната-1-ва, p-равномерна стойност, която позволява 
равномерно разпределение на моторесурса между машините от групата. 
По този начин при годишното планиране на експлоатацията на 
автомобилната и pe;eoe.iudjd техника трябва да се реши задачата за 
приближаване на ресурса на двигателя преди ремонта на група машини 
до семейство идеални успоредни линии нa (фиг. 2) ограничени с крива 1 
и идеална права линия с отделен моторесурс на тази група машини, е 
условна. При голяма стойност на разпределения моторен ресурс, 
правата линия a се спуска, зареждайки 1 и 5 автомобила с моторесурс 
(правата се спуска, зареждайки 2, 3, 4 автомобила с моторесурс) (фиг. 
3). По правило е необходим повече от един период на планиране, за да 
се подредят машините по идеалните прави линии a и b. Причината е, че 
има ограничение за преразпределение на моторесурс между машините, 
както и ограничения за годишното потребление на моторесурс. Освен 
това, разпределеният моторесурс може да приеме стойност, по-малка от 
посочените норми Д5,6Ж. Практически метод за намиране на 
уравнението на регресионната линия може да бъде методът на най-
малките квадрати. От особен интерес е разпределението на моторесурс, 
показано на фигура 3. В този случай, въпреки сходството на 
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зависимостта, са планирани напълно различни машини за интензивна 
работа. В първата група той ще се стреми към идеала, а дискретните 
количества се разглеждат от математическа гледна точка. 
Следователно сравнението на плътното натоварените машини с номера 
2, 3, 4 и 1 и 5 почти нямат моторесурс за работа. Във втората група, 
първата и петата машина са интензивно натоварени, а машини 2,3,4 
практически нямат моторесурс В4 Ж. Може да се приеме, че при този 
подход към планирането, след 2-3 периода на експлоатация, 
разпределението на машините според моторесурс преди ремонта  

Регресионно уравнение: 
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Фиг. 2. Зависимост на разхода на моторесурс в група машини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3. Зависимост на разхода на мотторесурса в група машини 
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Фиг.1. Зависимост на разхода на моторесурс в група машини 
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У= а + в х, 
 
където у е зависимостта на потреблението на моторесурс от 

серийния номер на машината; а и в са коефициентите на регресионното 
уравнение. Целесъобразно е да се намерят коефициентите на 
регресионното уравнение а и в по метода на най-малките квадрати [9]. 

 
Използването на предложената методология при планиране на 

експлоатацията и ремонта на оборудването ще подобри 
равномерността на машините за ремонт, като по този начин ще направи 
натоварването на ремонтния фонд по-равномерно (елиминиране на 
пиковите стойности) и най-важното, осигуряване на високо ниво на 
техническа коефициент на готовност Д7.8Ж.  

Прилагането на техниката позволява с най-малък брой периоди на 
работа да се осигури максимално приближаване на действителното 
разпределение до линейната зависимост на запаса от моторесурс от 
серийния номер на машините и следователно тяхната равномерност при 
ремонт. В допълнение, различните форми на линейното уравнение за 
използване като формираща функция позволяват да се променя 
интензивността на работа на някои машини за сметка на други Д9Ж.  

В същото време изпълнението на предложения метод има следните 
характеристики: – регресионната линия зависи от стандартния ремонтен 
пробег и броя на машините в подгрупата, което води до липса на 
универсалност и единна координатна мрежа; – ограничени възможности 
за контрол на интензивността на работа на машините в планирания 
период; - техниката изпълнява единствената и основна цел - да осигури 
еднаквост на изхода на машините за ремонт. По този начин 
съществуващите в момента методи за разпределение на моторесурс на 
оборудването не са универсални при планирането на експлоатацията на 
всички подгрупи машини, налични за завършване на видовете работи.  

 
Изводи: 

Анализът на текущото състояние на условията на експлоатация на 
автомобилната и земеделската техника, научно-методическият апарат 
за управление на техническото им състояние показва, че 
еволюционният път на развитие на операционната система е 
практически изчерпан и изисква качествена промяна.  

В резултат на това възникват редица противоречия, първото от 
които характеризира проблема с модернизирането на съществуващите 
системи за поддръжка и ремонт, базирани на съвременните постижения 
в областта на електронните и информационните технологии. 
Останалите съществуващи противоречия пораждат проблема, който се 
състои в стойности на оптималния параметър на интензивността на 
работа на машини и оборудване, като се вземат предвид техните 
конструктивни характеристики и техническо състояние. 
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Ресурсният потенциал е набор от природни и материални елементи, 
които могат да бъдат използвани от човек в производствения процес 
[16]. Разграничението между понятията „природни условия“ и 
„природни ресурси“ са доста произволни, тъй като природните ресурси 
съставляват най-важната част от природните условия за обществото 
[23]. Така можем да говорим за три групи ресурси: природни, 
материални и трудови. За да опростят възприятието, много хора 
обединяват последните две групи в една - антропогенни ресурси.  

Основните видове природни ресурси могат да бъдат климатични, 
земни, водни, растителни и животински ресурси. Работната сила в  
земеделието се отнася до цялото население на региона, включително 
трудоспособното население, заето в земеделието (т.е. човешките 
ресурси) [23]. Материалните ресурси в земеделието са връзката между 
природните и трудовите ресурси. Те включват сгради, постройки, 
машини, съоръжения, транспортни средства, производствено и битово 
оборудване, добитък, трайни насаждения, семена, фуражи, торове, 
пестициди, горива, електроенергия и др., които участват пряко или 
косвено в производството на земеделската продукция. Според Валерий 
Иванович Кирюшин [7] в съвременните условия опростеният подход към 
земеделието, като набор от технологии, води до нерационално 
разпределение на средствата и използване на природни и 
производствени ресурси. В същото време екологичният аспект на 
земеделието страда поради претоварването на агроценозите с торове и 
пестициди поради лошата интеграция на химикалите с агротехнически, 
биологични и други средства. 

Усъвършенстването на технологиите за отглеждане на зърнени 
култури в посока спестяване на ресурси неизбежно определя по-
задълбочено проучване на естеството на използването на наличния 
ресурсен потенциал на земеделските предприятия. Ресурсният 
потенциал у нас е доста висок, което е ключът към успешното развитие 
на земеделието. Основното условие за рационалното използване на 
наличните ресурси е използването на научно обоснован подход. 
Рационалното използване на земните ресурси трябва да се разбира не 
само като увеличаване на производителността на единица площ, 
нейното качество, рентабилност на производството, но и 
едновременното опазване, или подобрено плодородие на почвата. 
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Рационалното използване на трудовите ресурси трябва да се основава 
на повишаване на нивото на производителност на труда, квалификация 
на специалисти и оптимизиране на производствената работа, което ще 
увеличи обема на производството и следователно печалбата и ще 
повиши нивото на конкурентоспособност. Рационалното използване на 
материалните ресурси в земеделието има техническа, икономическа и 
социална насоченост. Социално-икономическото съдържание на 
факторите за спестяване на материални ресурси се състои в това, че 
увеличаването на масата на спестените материали, горива и енергия 
повишава ефективността на общественото производство, укрепва 
системата на производствените отношения, въз основа на които се 
постига този резултат [22]. Техническото съдържание е в научно 
обоснованото приложение на агротехнологични методи: от 
сеитбообращението до прибирането на реколтата и обработката на 
отглежданите продукти. 

Основната трудност при изграждането на ресурсния потенциал се 
крие в несъизмеримостта на различните видове ресурси [19]. 
Максимална ефективност при използването на ресурсите е възможна 
само когато те са пропорционални (съответстващи на изискванията на 
производствената технология) и балансирани [16]. Прилагането на този 
подход в земеделското производство ще допринесе за най-
рационалното използване на наличния ресурсен потенциал на 
земеделските територии. За да се разработи стратегия за правилното 
използване на антропогенните ресурси при формирането на технологии 
за отглеждане на култури, е необходимо да се разбере естеството на 
тяхното взаимодействие с природните ресурси. Според научни 
публикации [1,2,3,5,9,11,13,15,16,17,19,21,24] сме обобщили условията 
за формиране на добивите от културите в групи по значимост и 
определят своите граници и приноси (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Параметри на принос на факторите във формиране на 

добивите на земеделската продукция 
 

Групи по значимост Фактори Граничен принос, % 

Доминиращо 
въздействие 

Условия на климата 10-70 

Торове  30-50 

Почва 20-40 

Защита на растенията 10-50 

Умерено въздействие Сорт 10-15 

Сейтбооборот 5-16 

Релеф 2-50 

Неустойчиво 
въздействие 

Съотношение на 
земеделската земя 

2-5 

Обработка на почвата 0-10 
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Поради зависимостта на влиянието на всеки фактор от нивото на 

другите, няма смисъл да се поставя задачата за точно определяне на 
техния принос. При ресурсоспестяващите технологии за отглеждане на 
зърнени култури е по-целесъобразно да се говори за условията за най-
голяма ефективност на използваните фактори и рационалното 
използване на ресурсния потенциал. Проучванията, проведени от 
служители на Лабораторията по земеделски системи на Всеруския 
научно-изследователски институт по земеделие и защита на почвата от 
ерозия, позволяват да се класира влиянието на изследваните фактори 
върху добивите на културите според силата на влияние в следното: 
низходящ ред:  

- климатични условия  
- почва  
- торове  
- растителна защита  
- сеитбообращение  
- сорт  
- релеф  
- начин на обработка на почвата  
- съотношение на земеделските култури - земя  
 
При ресурсоспестяващите технологии за отглеждане на зърнени 

култури е трудно да се говори за приоритета на регулиране на 
използваните фактори; тук, за рационално използване на ресурсния 
потенциал, принципът на комплексно прилагане на контролни действия 
(минимизиране на обработката на почвата - хербициди, торове - 
сеитбообръщение, сорт) въз основа на законите за минимум, 
кумулативното действие е подходящи фактори, инхибиращо действие, 
наличието на голям брой положителни взаимодействия. Комплексното 
прилагане на контролни действия създава условия за максимално 
използване на вътрешните саморегулиращи се способности на 
агроекосистемите, опазване и подобряване на почвените ресурси, 
увеличаване на добивите, спестяване на ресурси и енергия. С някои 
предположения можем да приемем, че оптималното съотношение 
между естествени и антропогенни фактори при формирането на 
добивите от култури по отношение на най-доброто използване на 
ресурсите е 50:50%, включително биологични фактори (сорт, 
сеитбообращение, зелени торове, растителни остатъци) -25% . 

 
Според множество научни публикации [2,4,6,8,13,21] определихме и 

обобщихме условията за най-ефективно използване на природни и 
антропогенни фактори в ресурсоспестяващи технологии (Таблица 2). 
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Таблица 2. Условия за най-ефективно използване на природни и 

антропогенни фактори в ресурсоспестяващи технологии 

 

Ресурсен потенциал Условия на най-голяма ефективност 

Природни фактори 

Условия на климата Недостатъчно увлажняване и засушаване 

Почва Средно или високо ниво на високо 
плодородие, благоприятни 
агрофизически свойства 

Релеф Равнинен релеф 

Фитосанитарна обстановка Низка заплевеност с многогодишни 
плевели 

Антропогенни фактори 

Торене  Отчитане на изискванията на 
земеделските култури, неутрална 
реакция на почвената среда, достатъчно 
овлажняване 

Защита на растенията от 
плевели, болести и 
вредители 

Неблагоприятна фитосанитарна 
обстановка 

Сейтбооборот Низко ниво на плодородие на почвата, 
ниско ниво на одобреността на 
земеделската култура 

Сорт Недостатъчно овлажняване, оптимално 
ниво на одобреност 

Обработка на почвата Съответстващи условия на овлажняване, 
ниска заплевеност на полето, използване 
на торове и хербициди 

Земеделска техника Използване на съвременна земеделска 
техника 
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ИЗБОР НА ДИАГНОСТИЧНИ ПАРАМЕТРИ 
 

И. Арсов 
 
Аннотация  
В доклада се доказва, че изборът на диагностични параметри се 

извършва на етапа на проектиране на диагностична система, когато 
обектът на диагностика е известен и е необходимо решение за това с 
какви параметри е препоръчително да се оцени промяната в 
техническото му състояние при работа. За да се направи разумен избор 
на диагностичните параметри на системата, предварително се 
установява характерът на техните връзки с параметрите на 
техническото състояние. 

 
Ключови думи: диагностични параметри, избор; диагностична 

система; техническо състояние. 
 
 
 

КОНСТРУКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТ 
 

И. Арсов 
Аннотация 
В доклада се доказва, че на етапа на разработване на техническа 

документация, която е набор от чертежи, спецификации, методи и 
програми за изпитване, извършването на изследователски изчисления, 
подготовката на оперативната документация и осигуряването на 
надеждност се извършва чрез рационални методи за проектиране и 
изчислителни и експериментални методи за оценка надеждност.  

Важно място в осигуряването на надеждността на системата заема 
изборът на метал, от който са изградени силовите блокове на металните 
конструкции, тъй като надеждността и издръжливостта на обекта зависи 
от носещите конструкции. За продукти, работещи при стационарни 
условия, най-често се използват обикновени въглеродни стомани, а за 
продукти, работещи при условия на променливи натоварвания с висока 
интензивност, се използват високолегирани стомани. В зависимост от 
външните въздействащи фактори и условията на натоварване се 
избират подходящи материали с определени характеристики. 

 
Ключови думи: надеждност; осигуряване; конструктивни методи; 

избор на подходящ материал; избор на технология за изработване 
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ОСНОВИ НА НАДЕЖДНОСТТА НА СЛОЖНИТЕ СИСТЕМИ 
 

Т. Стоянов 
 

Антотация 
В доклада се формулира понятието «Сложна система» и нейните 

особенности; елементите на сложните системи и начините на свързване 
и оформяне на структурата на сложната система. 

Ключови думи: надеждност; сложна система; начин на свързване 
на елементите (последователно; успоредно и смесено) 
 

ОСОБЕНОСТИ НА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА  
НА СЛОЖНИ СИСТЕМИ 

 
Д. Игнатов 

 
Аннотация 
В докалада се разглеждат начините на свързване на елементи от 

гледна точка на надеждността про оформяне на структурната схема на 
обекта и начините за изчисляване на равнището на надеждност. 
Анализирани са зависимостите за изчисляване на надеждността на 
сложна система и е предложено паралелното съединяване като начин 
за повишаване на равнището на надеждността на системата. 
 

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЦИКЪЛ НА ОБЕКТА 
 

П. Димитров 
 

Аннотация 
В доклада се разглежда същността на жизнения цикъл на обект се 

състои от няколко етапа: проектиране на обект, производство на обект и 
експлоатация на обект. Всеки от тези етапи на жизнения цикъл влияе 
върху равнището на надеждността на обекта. 

На етапа на проектиране на обекта се полагат основите на неговата 
надеждност; на етапа на производство надеждността се определя от 
избора на производствена технология, спазването на технологичните 
допуски, качеството на обработка на свързващите повърхности, 
качеството на използваните материали и задълбочеността на монтажа и 
настройката; на етапа на проектиране и производство се определят 
проектните и технологичните фактори, които влияят върху надеждността 
на обекта; на етапа на експлоатация равнището на надеждността се 
проявява. 

Ключови думи: надеждност; жизнен цикъл; видове цикли: 
проектиране; изработване; експлоатация. 
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ИСТОРИЯ НА РАЗВИТИЕ НА ТЕОРИЯТА НА НАДЕЖДНОСТТА 

 
Д. Маречков 

 
Аннотация  

Развитието на теорията на надеждността на обектите преминава, 
най-общо, през четири етапа (фиг.1). 

В доклада е определена същността на всеки един от етапите и 
приносът в развитието на теорията на надеждността на обектите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Ключови думи: надежност; етапи; същност на етапите на 
надеждността. 
 
 

ЛОГИКО-ГРАФИЧНИ МЕТОДИ ЗА НАДЕЖДНОСТ  
И АНАЛИЗ НА РИСКА 

 
Д. Георгиев 

 
Аннотация 

В докладът се анализират причините за неизправностите (дефект, 
повреда, отказ) на обектите показва, че възникването и развитието на 
сериозни неизправности като правило се характеризира с комбинация от 

 Етапи на развитие на теорията 
на надеждността 

Начален етап 

Етап на формиране на 
теорията за надеждността 

Етап на класическата 
теория на надеждността 

Етап на методите за 
надеждност на 

системите 

Фиг.1. етапи на развитие на 
теорията на надеждността на 

обектите 
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случайни локални събития, които се случват с различна честота на 
различни етапи от неизправностите (откази на оборудването, човешки 
грешки в процесса на експлоатация, външни въздействия, разрушаване, 
разхерметизиране, изтичане, разливане на вещества, изпаряване, 
разпръскване на вещества, възпламеняване, експлозия, интоксикация и 
др.).  

Използват се логико-графични методи на дървета на отказите и 
събитията за идентифициране на причинно-следствени връзки между 
тези събития. 

 
Ключови думи: методи; анализ; риск; логико-графични методи 

 

 
НАЧИНИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА СЛОЖНИ 

ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
М. Димитров 

 
Аннотация 

В доклада се формулират и анализират следните методи за 
съхраняване на равнището на надеждността на машините: 
разработване на научни методи за експлоатация; събиране, анализ и 
обобщаване на експлоатационен опит; връзка на конструирането с 
производството на инженерни обекти; повишаване на квалификацията 
на обслужващия персонал. 

 
Ключови думи: надеждност; методи за осигуряване на 

надеждността; експлоатация. 
 

 
НОРМИРАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА НАДЕЖДНОСТ 

 
С. Маринова 

 
Аннотация 

За да се създадат високонадеждни обекти, е необходимо да се 
стандартизира надеждността - да се установят номенклатурата и 
количествените стойности на основните характеристики на показателите 
за надеждност на елементите на обекта. Диапазонът от показатели за 
надеждност се избира в зависимост от класа на обекта, режимите на 
работа, естеството на неизправностите (дефект, повреда, отказ) и 
техните последствия.  

Изборът на показатели за надеждност може да се определи от 
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клиента. Всички продукти са разделени на определени класове. 
 
Ключови думи: надеждност; показатели на надеждност; 

нормиране; класове на обектите; изисквания за стойностите на 
числените и функционални характеристики на обектите 
 

 
ОСИГУРЯВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА СЛОЖНИ ТЕХНИЧЕСКИ 

СИСТЕМИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УСЛОВИЯ 

 
Д. Янчев 

 
Аннотация 

В доклада е доказано, че равнището на надеждността на 
техническите системи при експлоатационни условия се определя от 
редица експлоатационни фактори, като квалификацията на персонала, 
качеството и количеството на извършената поддръжка, наличието на 
резервни части, използването на измервателна и изпитателна 
апаратура, т.к. както и наличието на технически описания и инструкции 
за експлоатация.  

По време на работа системните неизправности обикновено се 
разделят на две основни категории - внезапни откази и постепенни.  

 
Ключови думи: надеждност; фактории; експлоатациони условия; 

сложни системи; осигуряване 
 

 
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА НАДЕЖДНОСТ 

 
В. Лозанов - докторант 

 
Аннотация 

В доклада докторантът анализира и сравнява използваните понятия 
в теорията и практиката на надеждността у нас и в чуждестраната 
литература. 

Въз основа на проведеният анализ авторът формулира основните 
понятия и техните определения. 

 
Ключови думи: надеждност; основни понятия; същност на 

понятията; анализ на определенията на понятията 
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ПОДДЪРЖАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА 

ОБЕКТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
Д. Евгениев 

 
Аннотация 

Поддържането на необходимото ниво на равнището на 
надеждността на техническите съоръжения по време на експлоатация 
се осъществява чрез провеждане на комплекс от организационни и 
технически мерки. Това включва периодична поддръжка, превантивни и 
коригиращи ремонти.  

Периодичната поддръжка е насочена към навременни настройки, 
отстраняване на причините за неизправности, ранно откриване на 
неизправностите (дефект, повреда, отказ).  

Периодичните ремонтни услуги се извършват в определеното време 
и в определения обем. Задачата на всяка поддръжка е проверка на 
контролираните параметри, коригиране, ако е необходимо, 
идентифициране и отстраняване на неизправности, подмяна на 
елементи, както е предвидено в експлоатационната документация. 
Редът за извършване на несложните работи се определя от 
инструкциите за поддръжка, а редът за извършване на сложните работа 
се определя от технологичните карти. В процеса на поддръжка 
обикновено се извършва диагностика на състоянието на оперирания 
обект (в един или друг обем).  

 
Диагностиката се състои в наблюдение на състоянието на обекта 

за идентифициране и предотвратяване на неизправностите. 
Диагностиката се извършва с помощта на диагностични прибори, които 
могат да бъдат вградени и външни. Вградените инструменти позволяват 
непрекъснат мониторинг. Периодичният контрол се извършва с помощта 
на външни средства. В резултат на диагностика се разкриват отклонения 
в параметрите на обекта и причините за тези отклонения. Определя се 
конкретното място на неизправността. Проблемът за прогнозиране на 
състоянието на обекта се решава и се взема решение за по-
нататъшната му експлоатация. 

 
Един обект се счита за работоспособен, ако състоянието му 

позволява да изпълнява възложените му функции. Ако по време на 
експлоатационите характеристиките на обекта или неговата структура са 
неприемливи се заменяя и се казва, че обектът има неизправност. 
Появата на неизправност не може да се идентифицира със загубата на 
работоспособност на обекта. Въпреки това, в неработоспособен обект 
винаги ще има неизправност. За възстановяване на показателите за 
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надеждност на обекта в случай на тяхното намаляване се извършват 
превантивни и възстановителни ремонти.  

 
Възстановителните ремонти служат за възстановяване на 

работоспособността на обект след неизправности и поддържане на 
дадено ниво на неговата надеждност чрез подмяна на части и възли, 
които са загубили нивото на надеждност или са се повредили. Броят на 
ремонтите се определя от икономическата целесъобразност. Типична 
зависимост на вероятността за безаварийна работа на ремонтирания 
обект от времето на работа е показана на фиг. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Следващият ремонт не позволява достигане на първоначалното 

ниво на равнището на надеждност на обекта, а експлоатационният срок 
на обекта след този ремонт ще бъде по-малък, отколкото след 
предишния ремонт (t3 < t2 < t1). По този начин ефективността на всеки 
следващ ремонт намалява, което води до необходимост от 
ограничаване на общия брой ремонти на обекта 

 
Ключови думи: надеждност; експлоатация; вероятност за 

безотказна работа; изменение на надеждността; възстановяване на 
равнището на надеждност. 

 
 

 

 
Р1 

Р2 
Показатель 
надежности 

N2 
N1 

Количество 

заменяемы

х 

элементов 
t1 t2 t3 t 

Показател 

Брой на 
замените 

Р 

𝑃𝑚𝑖𝑛 

1 

Фиг. 1. Зависимост на вероятността за безот-
казна работа на ремонтируемите обекти от 
времето на експлоатация:P – вероятност на 
безотказна работа на обекта; Pmin – минимал 
но допустимо ниво на надеждността;N – брой 

на земенените при ремонта елементи на 
обекта 
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ПРОЦЕДУРА ЗА АНАЛИЗ НА «ДЪРВОТО НА ОТКАЗИТЕ» 
 

С. Маринова-Пловдив 
 

Аннотация 

В доклада се определят потенциалните опасности, които имат скрит 
характер; условията за реализиране на потенциална опасност, т.е 
причини. Обосновано е въз основа на анализ ,опасността е следствие от 
някаква причина или група причини, която от своя страна е следствие от 
друга причина, т.е. причините и следствията образуват йерархични 
структури или системи, така наречените: „дърво на събитията“, „дърво 
на причините“, „дърво на отказите“ или „дърво на опасностите“, „дърво 
на грешките“. Процедурата за изграждане на дърво на грешките (откази) 
включва като правило 4 основни етапи. 

 
Ключови думи: надеждност; дърво на отказите; дърво на грешките; 

опасности; фактории; причини 
 
 

СТРУКТУРА НА СЛОЖНИ СИСТЕМИ 
 

В. Петкова 
 
Аннотация 

От гледна точка на теорията за надеждността могат да съществуват 
следните структури на сложни машини (фиг.): последователно 
свързване; успоредно (паралелно) свързване; комбинирано (смесено) 
свързване.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 

 

 

 

 

б)                                                                                               в) 

P1 (t) P2 (t) 

 

Pn (t) 

 

       

 

Рn 

Р2 

Р1 

 

 

Р4 
Р5 

Р2 

 

 

Р3 

Р1 

Фиг. Схеми на съединяване на елементи:  
а) последователно; б) паралелно; в) смесено;  

Рi – вероятност за безотказна работа на i-тия елемент 
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Ключови думи: надеждност; видове структури на сложни системи; 

последователно; паралелно; смесено свързване. 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА 
НА ОБЕКТИТЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС 

 
П. Янев 

 
Аннотация 

Докторантът обосновава и доказва, че една от основните мерки на 
етапа на масовото производство, насочена към осигуряване на 
надеждността на техническите системи, е стабилността на 
технологичните процеси.  

Научно обоснованите методи за управление на качеството на 
обектите позволяват навременни заключения за качеството на 
произвежданите обекти.  

В промишлените предприятия се използват два метода за 
статистически контрол на качеството: текущ контрол на технологичния 
процес и извадков метод на контрол.  

 
Ключови думи: надеждност методи; технологичен метод; равнище 

на надеждност; технологични процеси; методи за контролиране на 
параметрите на изработване на обектите. 


	корица Риск 22 диск
	съдържание НР 29-30.10.22
	0-Г. Тасев, М. Николов 49-ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАДЕЖДНОСТ - РУСЕ 73
	1_2_3_-С. Маджов, М. Михов ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА НАДЕЖДНОСТТА НА МАШИНИТЕ
	4-Г. ДЖЕЛЕБОВ Ефективност на организиране на мобилни паркове машини в земеделските организации(1)
	5-Г. ДЖЕЛЕБОВ .ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УПОТРЕБЯВАНИ МАШИНИ НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР
	6-Г. ДЖЕЛЕБОВ ОБОСНОВАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СЕРВИЗ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА МАШИННО-ТРАКТОРНИЯ ПАРК
	7-Г. ДЖЕЛЕБОВ-Организационни и икономически въпроси на надеждността
	8-И. Битунски ОБОСНОВКА НА МЯСТОПОЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ
	9-И. Битунски-бИТУНСКИГОТОВО-formirovanie-tehnicheskogo-servisa-mashinno-traktornyh-agregatov
	10-Д. Драгоев Методи за осигуряване и повишаване на надеждносттапри проектиране на обектите
	11-Н. Иванова Методи за осигуряване и повишаване на равнището на надеждността на обектите при производствно
	12-М. Казакова Методи за осигуряване и повишаване на равнището на надеждността при ремонта на машините
	13-Г. Тасев, М. Николов, П. Кангалов. 2. 93-101 Учени по надеждност от Русенската школа
	14-Ст. Станчев-ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПАЗАРНАТА СИСТЕМА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ
	15-Ст. Станчев-Съвременни форми на организация на техническото обслужване
	16-Ст. Станчев- Ефективни насоки за дългосрочно развитие на техническото обслужване на земеделието
	17-Ст. Станчев-ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
	18-Г. Тасев Взаимовръзка между термините Надеждност и Безотказност
	19-Г. Георгиев -БЕЗОПАСНОСТ НА СИСТЕМАТА ЧОВЕК-МАШИНА
	20-Г. Георгиев ГОТОВО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА НАДЕЖДНОСТТА ЗА ОЦЕНКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ
	21-М. Михов.-Методи на изпитване на надеждност.
	22-С. Маджов-Надеждността като наука
	24-Х. Иксов Методика за експериментално изпитване
	25-Д. Драгоев.-Получаване на информация за надеждността на машините
	26-Н. Иванова ГОТОВНОСТ-Съвременни тенденции и теоретични основи на ефективното пестене на ресурси в земеделските технологии
	27-Н. Иванова Изследователска методология за опазване на ресурсите
	28-Н. Иванова МЕТОДОЛОГИЯ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА МОТОРЕСУРС ПРИ РЕМОНТ НА ТЕХНИКАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
	29-М. Казакова-Рационално използване на ресурсния потенциал в технологиите за отглеждане на зърнени култури
	30-40-Избор на диагностични параметри
	41-44-Поддържане на надеждността на обектите по време на експлоатация

