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Abstract: The traditional approach in many agricultural facilities has been to keep machines running to increase production revenues, 
often with consequences to assets – consequences that result in higher maintenance costs. Autonomous maintenance is a reliability initiative 
that provides alternative to this dilemma. 
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 1. Въведение 
Един от най важните световни жизнени проблеми е 

производството на хранителни продукти. Всяка година 
планетата се увеличава с около 90 милиона нови жители и 
селскостопанското производство трябва да нараства за да се 
посрещнат нуждите. Селскостопанското производство е и 
стратегически интерес и индикатор за здравето и стабилността 
на всяка нация(1,5) Производителността и ефективността са 
притеснителни предизвикателства, пред които е изправена и 
нашата страна с необходимостта от правилно управление не 
само на природните ресурси, но и на използваната техника.  

2. Изложение  
Известно е че достиженията в областта на науката и 

техниката намират приложение най напред във военната 
област, след това в промишлените производства и накрая в 
селското стопанство и бита. От тази позиция земеделското 
производство почти винаги и с известно изоставане, черпи 
опит от резултатите в иновационните решения на 
промишлеността. На фиг.1 е показана еволюцията в 
машиностроителното и селскостопанското промишлено 
производство. От нея се вижда как земеделието внедрява със 
закъснение някои от достиженията в индустриалните 
производства, като специализацията, поточните линии, 
автоматизирано производство, роботизиране. 
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Не е трудно да се разбере, че макар и със определено 
забавяне, индустриалният опит намира по-бързо и лесно 
приложение в земеделието на индустриално развитите държави 
отколкото в развиващите се. Това е и една от причините, 
нашата страна, която е с блокирана индустрия да изостава в 
иновационните решения от страни като Холндия, Швеция, 
Англия и др.  

От фиг.1 се вижда също, че днешното земеделско 
промишлено производство изостава значително от 
индустриалното машиностроително в облатта на организацията 
на производството. В промишленото производство се прилага 
“Пълно производително поддържане- Total productive 

maintenance TPM”, “Пълно управление на качеството Total 
quality management TQM” и др. В нашето селско стопанство 
много малко се знае за това. 

Поради характера на производствата е невъзможно 
директното приложение на иновациите от машиностроенето в 
земеделието. Но след не сложен анализ може да се види, че има 
елементи, които биха могли с неголеми капиталовложения да 
се внедрят и в земеделието. По долу са дискутирани няколко 
такива елемента, чието адаптиране за селското стопанство би 
спестило значителни финансови разходи. 

За нашите земеделски производители е характерно, че 
почти никога не извършват контрол на качеството на 
доставяните суровини и материали, като горива, масла, резерни 
детайли, електроенергия, торове, хербициди, пестициди, 
посадъчен материал и др. Друга особеност е че в много случай 
те не познават кой е производителя. Почти всички суровини и 
материали се доставят чрез дълга верига от паразитни фирми, 
който предизвикват силно нарастване на цените, а от там и 
снижаване на конкурентността на земеделието ни. В немалко 
случай паразитните фирми «манипулират» доставените 
материали с цел да получат високи печалби. Не е по-различен и 
проблемът с продаването на произведената продукция. 
Обикновено оценяването на качеството на селскостопанската 
продукция се извършва субективно от куповача, най често 
паразитна фирма. Подобни са случайте с изкупуването на 
нетрайни продукти като плодове, зеленчуци, тютюн и др. 
Земеделският производител, особено дребният е притиснат и 
изнудван както на входа на производствения процес така и на 
изхода. Схематично това е показано на фиг2. 

 
 

 
Фиг.2 Организация на производството в земеделието и 

промишлеността 

 

За разлика от земеделието, при индустриалните 
производства, където е въведено TQM фиг.2, използването на 
дистрибутори за доставяне на суровини и материали е 
ограничено. Те работят директно с производителите на 
необходимите им суровини, материали, детайли и др. Обменят 
инормация и контролират организирането на производствените 
им процеси, независимо че са сертифицирани по ISO. Прилагат 
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ефективна система за контрол на получаваните стоки (2).За 
индустриалните и селскостопански производства в развитите 
страни е типично при закупуване на суровини, материали и др., 
доставчикът да удустоверява качеството на стоката не само с 
протокол, но и с експресни анализи. Същото се отнася и за 
контрола на качеството на произведената продукция 
(промишлена или земеделска). Производителят доказва 
качеството! Извесни са случайте когато производители 
изтеглят от пазара партиди стоки за допуснати нарушения в 
качеството(автомобили, лекарства и д.р). 

Качеството на продукта се осигурява не само от 
доставените суровини и материали. То се залага на всеки етап 
от производствения процес. В много случай в земеделието се 
закупуват големи количества от материали като масла, горива, 
торове, хербициди, които след продължително или неправилно 
съхранение променят характеристиките си и вместо ползи 
нанасят непредвидени поражения и финансови загуби. Затова в 
страните с развита индустрия и земеделие се използват методи 
за експресен контрол преди да влязат материалите в 
производството. 

Нашето земеделие изостава от индустиалните производста 
и в областта на TPM (Пълно производително поддржане). 
Преди 20-25 годни в земеделието е използвана планова система 
за обслужване и ремонт на техниката. Собствениците на 
машините сами са извършвали през определени периоди 
диагностика, обслужване на техниката, като смяна на масла, 
филтри, ремъци регулиране и настройване на възли и агрегати. 
Леките и средни ремонти са извършвани с помощта на 
оператора в собствени ремонтни работилници на земеделското 
стопанство или аграрно-промишления комплекс. 
Операторът(тракториста, комбайнера) експлоатира и поддържа 
машините.  

В процеса на икономическите промени, който настъпват 
след 1990 година, а и поради усъвършенстване и 
електронизиране на техниката в индустрията и земеделието, 
става невъзможно собственикът или операторът сам да 
извършва поддържането. Пробива си път един вариант за 
поддържане на техниката, който бързо бива отхвърлен от 
големите индустриални фирми. Неговият принцип се състои в 
това, че собственикът на машините предава изцяло 
поддържането им на външни фирми. Операторът на машината 
не е ангажиран с дейности по поддържане. Тази система 
накратко означава: ”Ние- собствениците на техниката само 
експлоатираме, а вие сервизните фирми само поддържате” 
Фирмите дилъри или независими сервизи имат интерес да се 
налага и използва тази система. Нейният основен недостатък е 
че сервизната фирма има стремеж да извършва сложни и скъпи 
ремонтни въздействия, а не да предпазва техниката от 
аварийни откази и да повишава надеждността и. По тези 
причини селскостопанските производители правят значителни 
разходи за поддържане особено по време на кампании. 
Традиция в земеделието е да се иска в активните сезони 
техниката да работи на всяка цена за да се постигне висока 
производителност и бързо торене, обработване на земята или 
прибиране на реколтата, без да се отчитат последиците за 
машините и оборудването и свързаните с тях високи разходи за 
поддържане и ремонт. При такива обстоятелства, сервизните 
фирми изсмукват сериозни финансови средства от селското 
стопанство. Конкурентостта на родното земеделие се блокира. 

При пълното производително поддържане на 
техниката(ТПМ) се изчистват споменатите по-горе. 
недостатъци. Пълно производствено поддържане означава 
колективни усилия за повишаване на надеждността и 
ефективността на машините и оборудването. 

-Пълно означава: Всички работници от собственика на 
машините(директора) до оператора и чистачката са включени в 
грижата машините и оборудването да работят. Тяхната цел е да 

се елиминират нещастните случай, дефектите и отказите на 
машините.  

-Производително означава: Действията се предприемат 
докато производството върви и производствените проблеми са 
минимизирани. 

-Поддържане означава: Работещите с 
машините(операторите) са ангажирани в дейностите по 
ремонтиране, почистване, смазване, събиране на информация 
за състоянието на машините. 

Както се вижда на оператора или собственика на машините 
се възлага активно участие в дейностите по поддържане. Освен 
да извършва почистване смазване или леки ремонтни 
въздействия, операторът следи и събира информация за 
отклонения от нормалната работа на детайли, възли или 
агрегати. Неговата задача е да нормализира работата, а при 
затруднения да сигнализира фирмата, която е поела 
поддържането на техниката с цел да се отстранят причините и 
да се избегнат аварийни откази. 

В индустриалната област този подход се нарича 
„Aвтономно поддържане”(Autonomous maintenance). Използват 
се и други наименования като: “Autonomous Operator 
Maintenance”,”Operator maintenance”, “Operator Driven 
Reliability”, „Operator Asset Care”.  

Автономното поддържане е само една от „опорите” на 
TPM. Нейната философия е взаимствана от живота : Майката е 
тази, която се грижи за здравето и нормалното израстване на 
детето, а не лекарят. Тя го храни, облича, възпитава и следи за 
неговото правилно развитие. При забелязване на отклонения, 
взема мерки. Ако не е в състояние да реши проблема, тогава 
търси помощ от лекар фиг.3.  

 
Фиг.3 Поддържането на машините трябва да наподобява 

грижата за поколението 

Подобен трябва да бъде подходът при поддържане на 
машините и в селскостопанското производство. Собственикът 
или операторът полагат грижите за нормалната им работа и 
„здравословното състояние”, а не дилърите или сервизните 
фирми, както е в момента - :”Ние- собствениците на техниката 
само експлоатираме, а вие сервизните фирми само 
поддържате”. 

3. Заключение 
Промяната в подхода при организиране на производствения 

процес и поддържане на техниката в селското стопанство е 
показана схематично на фиг.4. За да повишат ефективността и 
конкурентоспособността, селскостопанските  производители 
трябва да въведат автономен контрол на доставяните суровини 
и материали, както и автономно поддържане на техниката.  
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Фиг.4. Автономно поддържане и контрол в селското стопанство 

За да се реализира такъв подход, в индустриалната област 
са разработени подходящи технологии и оборудване, които 
операторите използват: експресен анализ на масла и горива, 
инфрачервена термография, ултразвукова диагностика, 
вибрационен анализ. Те могат да намерят приложение и при 
поддържане на селскостопанската техника.  
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