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Abstract: Eфективното използване на тракторите и самоходните селскостопански машини  в значителна степен се зависи 
от ремонтното обслужване. Агрегатният метод  на ремонт най-пълно съответства на състоянието на машинно-тракторния 
парк в момента и възможностите на ремонтно-обслужващата база. За прилагането му е необходимо да се създаде обменен 
фонд от агрегати и възли. 

В разработката  са систематизирани критериите за оценка пригодността и целесъобразността от включването на 
агрегати и възли в обменен фонд при агрегатен метод на ремонт. Определени са и агрегатите и възлите на тракторите С-
100МАХ, които трябва да бъдат включени в обменен фонд, необходим за поддържане на работоспособността им.  

Abstract: The effective use of tractors and self-propelled agricultural machines largely depends on the repair service. The aggregate 
repair methods are best suited to the condition of the machine-tractor fleet at the moment and capabilities of repair and service facilities. 
For its implementation it is necessary to create exchange fund of units and assemblies. 

In the paper are systematized the evaluation criteria of suitability and feasibility of including units and assemblies for exchange fund for 
aggregate method of repair. Certain aggregates and units of C-100MAX tractors were determined to be included in the exchange fund 
needed to maintain their efficiency. 

Key words: tractors, agricultural machines, repair, service, qualitative and quantitative indices. 

Общи положения 
Ключов елемент за поддържането на техниката в 

селското стопанство е системата за техническо обслужване и 
ремонт. Тя е комплекс от организационни и технически 
мероприятия по обслужването и ремонта на машините. 
Прилага се за:  

поддържане  на работоспособността на машините;
намаляване на риска от внезапни откази;
гарантиране на ефективна организация на техническото
обслужване и ремонта;
подобряване на качеството на техническото обслужване
и ремонта;
намаляване на престоите за ремонт;
осигуряване на възможности за планиране на ремонтните
работи в зависимост от производствените процеси;
своевременно осигуряване на необходимите  части,
материали и консумативи.

Включва планиране, подготовка, извършване на 
техническото обслужване и ремонта в определена 
последователност и периодичност. За тези цели трябва да е 
обезпечена с информация за: междуремонтните изработки на 
машините, ремонтните цикли, престоите за техническо 
обслужване и ремонт, трудоемкостта на ремонта, указания за 
извършване на техническото обслужване и ремонта. 

Многообразието от форми за техническо 
обслужване и ремонт на машините и оборудването не са 
произволно наложила се система, а са се формирали под 
влиянието на редица фактори, по-важните от които са: 

а) особеностите на конструкциите, степента на 
новост и сложност на машините. По-сложните и съвършени 
машини изискват значително по-голям комплекс от 
технически услуги;  

б) характерът и особеностите на условията на 
използване на машините;  

в) степента на мобилност на техниката, 
възможността за неиното преместване до ремонтните бази; 

г) равнището на квалификация и техническа 
култура на персонала, които работи и обслужва машините; 

д) сезонността на използване на машините внася 
значителни изменения в спецификата на формите и 
методите на техническото обслужване и ремонта им; 

е) екологичните норми и изискванията за 
съхраняване на природната среда и 
имуществото; 

ж) изискванията за безопасност на труда при 
обслужване и ремонт. 

з) изискванията на купувача към техническото 
обслужване и ремонта на закупената техника. 

Стратегии за ремонтно обслужване на 
техниката 

Стратегията за ремонтно обслужване на 
селскостопанската техника е с голяма степен на 
сложност, както поради външните, така и поради 
комплекса от вътрешни фактори, които и влияят. 
Тя трябва напълно да съответства освен на 
изискванията на съответния вид машини, 
квалификацията на персонала, изискванията за 
енергоспестяване, нормите за безопасност и 
екологчните изисквания. За сложната техника, 
каквата са тракторите и самоходните земеделски, 
машини са приложими три основни стратегии за ремонтно 
обслужване, [1]: 

стратегия 1 – ремонтните въздействия се извършват по 
необходимост след възникване на отказ на машината  с цел 
отстраняване на последствията от него. Използването на тази 
стратегия е обусловено от неизбежността на внезапните 
откази.  

стратегия 2 – регламентирано извършване на ремонтно 
обслужващите работи с фиксиран цикъл, основан на 
действителната изработка на машината  или изразходваното 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MECHANIZATION IN AGRICULTURE" WEB ISSN 2534-8450; PRINT ISSN  0861-9638

YEAR LIX, ISSUE 1, P.P. 21-24 (2013)21



гориво. Характеризира се с единна периодичност на ремонтно 
обслужващите въздействия. т.е. след определена отработка на 
тракторите или отделни техни елементи се извършва планов 
ремонт (текущ или основен), в съответствие с предварително 
установения ремонтен цикъл. Така машините се ремонтират не 
при отказ, а с известно изпреварване на отказа. Приложима е 
при използване на голям брой машини с еднакви технико-
икономически характеристики. Това е стратегията за ремонтно 
обслужване, прилагана у нас до 1990 г., техническото равнище  
на използваната тогава техника и натоварването и, тази 
система осигуряваше добро равнище на  техническата 
готовност и работоспособност.  

стратегия 3 – ремонтните въздействия се извършват след 
оценка на фактическото състояние на машината или нейните 
елементи, извършвано при периодично диагнозиране, по 
показателите на бордовите системи за контрол или по друг 
начин. Това е най-перспективната стратегия за ремонт на 
навлизащата нова високотехнологична техника. Основава се 
на резултатите от контрола на параметрите на техническото 
състояние на машините и позволява пълното използване на 
ресурса им. Възможностите за прилагането и обаче са все още 
много ограничени поради необходимостта от закупуване на 
скъпо оборудване и обучение на хора. 

В средните и малки ферми и кооперации ремонтът на 
машините се извършва с използване на универсални 
инструменти и контролно-измервателни уреди.  
Възможностите на този вид ремонт се свеждат до разглобяване, 
смяна на отказалите детайли, сглобяване и изпитване на 
ремонтирания възел или агрегат  при работа на машината. 
Извършването на по-сложни ремонтно-възстановителни 
работи, свързани с механична обработка, регулиране на 
горивна апаратура и т.н., е възможно само в сервизен център на 
производителя или вносителя на техниката. Предвид 
ограничените възможности на последните в отделните региони 
сложните ремонти са нерешен проблем за навлизащата нова 
високопроизводителна техника.  

При тези условия  най-ефективен се счита агрегатният 
ремонт, поради предимствата си спрямо другите методи, а 
именно: 
 дава възможност за пълно използване на ресурса на 
агрегатите и възлите на машините при намаляване на разходите 
за резервни части и  времето за престои; 
 подобрява се качеството на ремонтните работи, 
защото се извършват от висококвалифицирани специалисти 
при използване на специализирана техника; 
 намалява се сложността на извършваните ремонтни 
работи, изискванията към квалификацията на персонала и се 
използва универсално оборудване. 

Тук следва да се отчете и факта, че поотделно 
ремонтираните агрегати, паради обезличения ремонт, какъвто е 
агрегатния,  имат по-ниско равнище на надеждност в сравнение 
с необезличения метод.  

При агрегатния метод на ремонт достигналите 
гранично състояние или отказали окрупнени унифицирани 
елементи на машината, имащи пълна взаимозаменяемост и 
изпълняващи определени функции в технологичния процес, се 
демонтират и заменят с нови или отремонтирани от т.нар. 
обменен фонд.  

Целта на разработката е да се систематизират и 
актуализират критериите за оценка на пригодността и 
целесъобразността от включването на агрегати и възли на 
машините в обменен фонд.   

Обменният фонд, необходим за ремонтно обслужване 
на  машини по агрегатния метод на ремонт, включва агрегати и 
възли, отговарящи на определени изисквания:  

- автономност - агрегатите и възлите трябва да бъдат 
максимално автономни, броят на външните им връзки да бъде 
минимален, т.е. да имат собсвен корпус. Системите за 
управление и контрол трябва да се включват в агрегата или 

възела. При необходимост два агрегата или възела могат да се 
обединят, за да се сведат до минимум външните им връзки; 

- външните връзки на агрегатите и възлите трябва да 
са чрез гъвкави, малогабаритни съединения (електрически 
кабели, хидравлични или пневматични ръкави и др.), които да 
осигуряват лесна адаптация към машината; 

- транспортабилност на агрегатите и възлите, т.е. да 
могат да се транспортират без специални  приспособления и 
покрития за предпазване от деформации, попадане на прах и 
влага в съединенията и т.н.; 

- разходите за възстановяване на работоспособността 
да бъдат по-малки от разходите по другите методи на ремонт. 

На базата на тези основни изисквания  могат да се 
формулират критерии за оценка на пригодността и 
необходимостта от включването на отделните агрегати и възли 
в обменен фонд за поддържане на работоспособността на 
техниката. Всеки от критериите  може да имат количествен, 
качествени или елиминационен характер.   

Отчитайки посочените изисквания, могат да се 
формулират и основните критерии за  оценка на пригодността 
и целесъобразността от включване на агрегати и възли в 
обменен фонд.  Те могат да се разделят на две основни групи: 
технически критерии и  икономически критерии. 

Техническите критерии се прилагат за оценка на 
възможността за включване на отделни агрегати във възли в 
обменен фонд за ремонтно обслужване на трактори и 
самоходна земеделска техника, а с икономическите критерии се 
определя окончателният номенклатурен и количествен състав 
на обменния фонд от агрегати и възли.  

Техническите критерии имат качествен или 
количествен характер и включват: 
1.Автономност на агрегата или възела

За целта на оценката автономен е всеки агрегат или 
възел на машина, който има свой корпусен детайл, изпълнява 
определена функция и няма общи системи за управление и 
контрол с други агрегати и възли. Критерият има качествен 
характер и с него се определят елементите, които отговарят на 
изискването за автономност.   
2. Сложност на операциите по демонтажа на агрегата или
възела  ( DK )

Този критерий се оценява количествено, а 
стойностите му могат да се определят по формулата: 

COD

D
D TnTn

TnK
21

1

където DT  е времето, необходимо за демонтаж на агрегата
или възела, часа ; 

COT  - времето, необходимо за извършване на всички
спомагателни  операции, които осигуряват 
достъп до агрегата или възела, часа ; 

1n - броят работници, участващи в операцията по
демонтажа; 

2n - броят работници, участващи в спомагателните
операции. 

Критерият " DK " има стойности по-малки от
единица. Колкото по-близки до единица са стойностите за 
даден елемент, толкова по- достъпен е той. 
3. Сложност на монтажно-регулировъчните работи

Критерият дава качествена оценка за пригодността на 
агрегати и възли за включване в обменния фонд. Тя се базира 
на степента на сложност на монтажните и регулировъчни 
операции и оборудването, необходимо за извършването им. За 
сложни монтажно-регулировъчни работи се премат тези с 
висока степен на трудоемкост и изполването на 
специализирани уреди и инструменти. Със знак "-" се 
отбелязват агрегатите (възлите), за чието монтиране се изисква 
извършване на сложни монтажни и регулировъчни операции, а 
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знак "+" се поставя за елементи, чиято замяна не е свързана със 
сложни монтажни и регулировъчни работи. 
4. Пригодност за транспортиране и съхраняване

Критерият има качествен характер. Поставя се знак "-
" или "+", в зависимост от пригодността на агрегата или възела 
за транспортиране и съхраняване. Тя се оценява по 
трудоемкостта на товаро-разтоварните работи и на тези по 
съхраняването. Последните са свързани с осигуряването на 
херметичност, т.е. с прости средства и с малки разходи на труд 
и материали да се предотврати попадането на прах, вода и 
абразивни частици в съединенията. 

С използването на горепосочените технически 
критерии могат да се определят всички агрегати и възли, които 
конструктивно отговарят на изискванията за включване в 
обменен фонд. Приложени за агрегатите и възлите на най-
масовите нови трактори (механичен тип), а именно тези с 
мощност от 80 до 110 к.с., ще се получат резултатите, посочени 
в  таблица 1. 

Таблица 1. Агрегати и възли на трактори “McCormick”  серия 
С-100МАХ , отговарящи на техническите показатели за 

включване в обменен фонд. 
Table 1. Aggregates and units for tractors С-100МАХ, meeting the 

technical indices for involving  into exchangeable stock. 

№ 
по 
ред 

Агрегат или 
възел 

№ 
по 
ред 

Агрегат или 
възел 

1. Двигател, к-т 14. Съединител

2. Глава 
цилиндрова 15. 

Кутия 
скоростна  и 
заден мост 

3. Дюза 16. Предавка 
карданна 

4. Помпа горивна 17. Мост преден

5. Помпа 
подкачваща 18. Помпа 

хидравлична 
6. Помпа водна 19. Разпределител
7. Радиатор 20. Алтернатор
8. Турбокомпресор 21. Кабина
9. Помпа маслена 22. Климатик

10. Стартер 23. Компресор 
/климатик/ 

11. Компресор 24. 
Редуктор 
заден, 
планетарен 

12. Радиатор маслен 25. Редуктор 
преден 

13. Радиатор 
/климатик/ 

За качествени оценки при липса на достатъчно 
информация  могат да се използват методите на аналогията и 
експертните оценки. Методът на аналогията се прилага с най-
голяма точност на резултатите при сравняването с такава от 
същия клас и вид, с установено вече разделяне на елементи за 
обменен фонд, а методът на експертните оценки - във всички 
останали случаи [2]. 

5.Сложност на ремонтните работи при
възстановяване на ресурса на агрегатите и 
възлите 

Този критерий отчита сложността и трудоемкостта на 
ремонтните работи, както и необходимата квалификация на 
работниците. Оценява се по числените характеристики на 
свойството ремонтопригодност – средно време за 
възстановяване и специфични разходи за ремонт. С 
прилагането на този критерий  от обменния фонд се изключват 
агрегати и възли възстановяването на ресурса на които 
предполага продължителен ремонт и високи разходи за 
извършването им. 

Извършените изследвания на трудоемкостта и 
разходите за възстановяване на ресурса на агрегатите и възлите 
на С-100МАХ ни дават основание да изключим агрегатите и 
възлите, които не отговарят на изискванията, (таблица 2). 

Таблица 2. Агрегати и възли на трактори “McCormick”  
серия С-100МАХ, отговарящи на техническите критерии 

за включване в обменен фонд. 
Table 2.  Aggregates and units for tractors С-100МАХ, meeting the 

technical criteria for involving into exchangeable stock. 

№ 
по 
ред 

Агрегат или 
възел 

№ 
по 
ред 

Агрегат или 
възел 

1. Двигател, к-т 13. Радиато
/климатик/

2. Глава
цилиндрова

14. Съединител

3. Дюза 15. Предавка
карданна

4. Помпа горивна 16. Преден мост
5. Помпа

подкачваща
17. Помпа

хидравлична
6. Помпа водна 18. Разпределител
7. Радиатор 19. Алтернатор
8. Турбокомпресор 20. Компресор

/климатик/
9. Помпа маслена 21. Редуктор

заден,
планетарен

10. Стартер 22. Редуктор
преден

11. Компресор
12. Радиатор маслен

Икономически критерии - включват критерии за 
оценка на икономическия ефект от включването на определен 
агрегат или възел в обменния фонд и съответно количеството 
агрегати и възли при поддържане на парк от еднотипни 
машини.  

1.Икономически ефект от включването на
агрегат или възел в обменния фонд 

За да се включи в обменния фонд определен агрегат 
или възел, той трябва да има положителен икономически 
резултат. Целевата функция за определянето на икономическия 
ефект може да се запише така: 

)( I
З

I
Р

I
П

I
BI CCCCC , 

където: 
IC  е икономическият ефект от извършването на 

ремонтно резервиране на i-тия агрегат или възел, лв.; 
PPРЧ

I
B CCC  - разходите за възстановяване на 

работоспособността при отказ на i-тия агрегат или възел, лв.: 
където 

РРC  са разходите за заплащане на труда за ремонтните 

работи, лв., РЧC  са разходите за резервне части, лв.;

ПРДP
I
П CttC )(  - разходите поради престои, 

предизвикани от отказ на i-тия агрегат или възел, лв.: където Pt  
е времето, необходимо за ремонт на отказалия агрегат (възел), 
часа; 

Дt  - времето за намиране и доставка на необходимите 

резервни части и материали за ремонта на отказалия агрегат 
(възел), часа; 

ПРC  - са загубите от престои на тракторите, 
лв./час; 

3CCC A
I
Р  - разходите за извършване на ремонтно 

резервиране на i-тия агрегат или възел, лв: където AC  е цената 
на агрегата, възела, лв.; 

3C  - разходите за заплащане на труда 
за монтажа и регурировката на агрегата (възел), лв. 
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ПРЗ
I
З CtC  - разходите поради престои при замяната на 

отказалия i-тия агрегат или възел, лв.: където Зt е  времето за
замяна на i-тия агрегат (възел),часа. 

При заместването с конкретните стойности се определя 
икономическият ефект от включването на даден агрегат или 
възел в обменния фонд при агрегатния метод на ремонт на 
машините. 

2.Икономически обоснован брой еднотипни
агрегати и възли в обменния фонд 

С този критерий се определя броят еднакви агрегати и 
възли в обменен фонд }( NA за ремонтно обслужване на парк 
машини,  по следната зависимост: 

CPIIN tNkA , 
където I  е интензивността на потока на заявките за i-тия вид 
агрегат (възел), бр/час; 

Ik  - коефициентът, отчитащ броя на еднаквите агрегати 
(възли) на трактора; 
N  - броят на тракторите; 

CPt  - средната годишна изработка на тракторите от дадена 
марка, литри гориво или моточасове; 

Количеството агрегати и възли в обменния фонд по 
тази зависимост се определя за срок от една година. За 
подновяването му е необходимо да се актуализира 
информацията за обслужваната техника.   

ИЗВОДИ 
1. Направен е анализ на системата за сервиз на трактори и
самоходна земеделска техника и на перспективните методи за 
ремонтното им обслужване. 
2. Систематизирани са критериите и е разработен  методически
подход за оценка на пригодността и целесъобразността от 
включване на агрегати и възли в обменен фонд за поддържане 
на работоспособността на парк от трактори и самоходни 
селскостопански машини. 
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