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1. Въведение 
Анализът на Парето е статистическа техника при вземането 

на решения, която се използва за избор на ограничен брой 
задачи, които произвеждат значителен общ ефект. При него се 
използва принципът на Парето (познат като правилото 80/20, 
A, B, C анализ), идеята, че с извършване на 20% от работата си 
постигаме 80% от ползите от извършването на цялата работа.  

Принципът е предложен през 1937 г. от Джоузеф Джуран, 
като е кръстен на италианския икономист Вилфредо Парето, 
който е изучавал разпределението на материалните блага и 
приходите между работещото население. Той е открил, че 
незначително малцинство получава основната част от общата 
сума на доходите и притежава преобладаващ дял от материал-
ните ценности. Но икономистът бил заинтригуван най-вече от 
това, че пропорцията на разпределение била почти еднаква във 
всички периоди от време и във всички страни, които той изс-
ледвал. За това през 1906 г. прави добре известното изказване, 
че 80% от имуществото в Италия е собственост на 20% от 
италианското население. Парето прави също няколко важни 
приноса в икономиката, социологията и моралната философия, 
особено в изучаването на разпределението на доходите и при 
анализите на изборите на отделните индивиди. 

Целта на настоящата работа е приложение анализа на Па-
рето за повишаване качеството на ремонтираните машини. 

 
2. Изложение 
Джуран започва да прилага принципа на Парето към проб-

лемите в областта на качеството (80% от проблемите се дължат 
на 20% от причините), като извежда принципа за “малкото 
важни неща и многото тривиални”. По-късно обаче Джуран 
модифицира формулировката на този принцип на “малкото 
важни неща и многото полезни”, с което иска да обърне внима-
ние на това, че останалите 80% причини, които пораждат само 
20% от проблемите, все пак не могат да бъдат тотално игнори-
рани. Ценността на принципа на Парето за мениджърите е, че 
той ни напомня да се съсредоточим върху онези 20%, които са 
от истинско значение. Неговото универсално приложение го 
нарежда сред най-полезните концепции и инструменти на 
съвременното управление. Като цяло обаче, теорията на Джу-
ран е, че ключовата задача е да се откроят “малкото на брой 
главни причини” за лошото качество сред “многото тривиал-
ни”.  

Магическа ли е формулата 80/20, разбира се, че не. Факти-
чески съотношението рядко е точно 80/20. Да разгледаме ня-
колко примера, за трафика в Интернет то е 80/7, тоест 7% от 
сайтовете привличат 80% от посетителите, така че тук прави-
лото е по-скоро 80/7 отколкото 80/20. За филмовата индустрия 
отношението е 80/1, 1% от филмите носят 80% от приходите. 
За стенографията 700 думи и техните производни представля-
ват 80% от говоримата реч, което е под 1% от думите в класи-
ческите речници, което е отношение 80/1. Често този процент 
може да е 65/35 или 90/10 и други съотношения [1, 3]. Всъщ-
ност не е толкова съществено дали в различните случаи имаме 
съотношение 80/1, 80/7, 80/20, 65/35, 90/10 или 80/30. Важното 

е, че отношението между причини и следствия много рядко е 
50/50 или близо до този резултат.  

Важно е да разберем, че принципът 80/20 не е интуитивен. 
Макар и да разбираме, че някои неща са по-важни от останали-
те, не очакваме, че разликата между важните и не важните 
неща е толкова голяма, колкото всъщност е в повечето случаи. 
Само някои неща имат реално значение за крайните резултати 
и тези неща са много по-малко, отколкото сме свикнали да 
считаме. Успешните хора и организации успяват да идентифи-
цират значимите фактори и да ги използват за своите цели.  

Преди да започнем да работим ефективно по решаване на 
приоритетите при ремонта на машините, трябва да осъзнаем 
тяхната важност. Това без съмнение е така и действително 
някои неща са по-важни от други. Често пъти обаче, подценя-
ваме влиянието на тази концепция върху ефективността и 
качеството на ремонтираните машини. Съществуват твърде 
много аспекти при ремонта на машините, които могат да се 
подобрят, но решението, откъде да започнем, често е трудно, 
анализът на Парето ни помага за това:  

• Да категоризираме и натрупаме неща като грешки, 
дефекти, неспазени срокове, оплаквания и рекламации на кли-
енти или други индикатори като резултат от качеството на 
ремонтираните машини, така че да можем да определим раз-
лични класове или типове проблеми;  

• Графично да покажем тези резултати, така че най-
значимите проблеми да изплуват от общия фон. 

Анализът на Парето при ремонта на машините се подпома-
га най-често от създаването на диаграма на Парето, като нап-
ример: 

• С помощта на диаграмите на Парето могат да бъдат 
изследвани отказите получени по време на използване на ма-
шините. Безотказността на машините се определя със средната 
отработка до отказ и зависи от честотата на възникването им. 
За повишаване безотказността на машините е необходимо да се 
открият тези видове откази, които възникват най-често, като 
бъдат анализирани и в последствие отстранени причините за 
възникването им. 

Разходите за възстановяване работоспособността на маши-
ните зависят не само от честотата на възникването им, но и от 
стойността на вложените резервни части и труд. Прилагайки 
анализа на Парето автора в [10] прави анализ на отказите и 
влиянието им върху безотказността на автомобилите Iveco 
Daily. Анализира видовете откази и влиянието което те оказват 
върху разходите за възстановяване работоспособността на 
машините. 

• Отказите в машините се предизвикват от появата на 
дефекти, които трябва да бъдат отстранени при ремонта им. 
Разпределението на дефектите получени след използване на 
машините в практиката също може да бъде изследвано с по-
мощта на Парето анализа. Експлоатационните дефекти на 
машините се характеризират с голямо разнообразие. Те могат 
да бъдат износване, деформации, пукнатини, пробиви, разру-
шения, корозия и други. Разпределението по видове дефекти е 
представено в табл.1 [9]. От представените данни се вижда, че 
само един вид дефект „износване“ се среща при 85% от детай-
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Фиг.1. Разпределение на възстановителните работи по ме-

тоди на възстановяване при ремонта на машините: 1-
наваряване и заваряване; 2-ремонтни размери; 3-
електрохимически покрития; 4-полимерни материали; 5-
допълнителни детайли; 6-пластическо деформиране; 7-
метализиране.  
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Фиг.2. Структура на методите за наваряване и заваряване: 

1-газова защита; 2-лазерно; 3-хибридно; 4-контактно; 5-други 
методи; 6-вакуумно.  

лите на постъпващите за ремонт машини, следователно Парето 
съотношението е 85/1.  

Анализа на Парето може да бъде приложен по отношение 
на дефекта „износване“, за изясняване разпределението на 
детайлите спрямо големината на износване. Износването на 
детайлите подлежащи на възстановяване се намира в границите 
0-10 mm. Като разпределението е следното: 80% с износване до 
1,0 mm; 5% с износване в интервала 1-2 mm; 3% в интервала 2-
3 mm; 4% за интервала 3-4 mm; 2% за 4-5 mm; 1,5% за интерва-
ла 5-6 mm; 2% в интервала 6-8 mm, и 1,5% за интервала 8-10 
mm [8]. От представените данни за големината на износването 
се вижда, че основната група детайли 80%, с абсолютна голе-
мина на износване която води до необходимост от възстановя-
ване се намират в границите 0,1-1,0 mm, като само 20% от 
детайлите имат износване достигащо до 10 mm. Тук Парето 
съотношението отново се оказва 80/1. 

Прилагането на Парето анализа може да продължи по от-
ношение на най-голямата група (80% с износване до 1 mm) за 
изясняване на най-често срещаното се износване на детайлите, 
водещо до необходимостта от възстановяване при ремонта на 
машините. Красноречиво за това говорят следните статисти-
чески данни съответно: 50 % с износване до 0,1 mm; 11 % до 
0,2 mm; 10% до 0,3 mm; 1% до 0,4 mm; 5% с износване до 0,5 
mm и 3 % до 0,6 mm [9]. С последователното прилагане анали-
за на Парето успяхме да изясним каква е големината на износ-
ване на най-често възстановяваните детайли. Това ще ни по-
могне при правилния избор на метод за тяхното възстановява-
не. 

• Приложението на различните методи за възстановява-
не на геометричните размери и (или) формата на работните 
повърхности на износените детайли може да се извърши отно-
во с Парето анализ. Методите за възстановяване на детайли 
могат да бъдат: нанасяне на различни метални и неметални 
покрития (наваръчни, електрохимически, електрофизични, 
полимерни и други покрития) или посредством ремонтни раз-
мери, допълнителни детайли, преразпределение на материала 
на износените детайли и други.  

Тези процеси и методи имат различно приложение и разли-
чен дял в структурата на възстановяването на детайли. От 

приведеното на фиг.1 рангово разпределение на възстанови-
телните работи по методи на възстановяване при ремонта на 
машините се вижда, че най-голям дял има възстановяването 
чрез наваряване и заваряване. С този метод се извършват 50% 
от възстановителните работи. След наваряването и заваряване-
то най-висок дял има възстановяването на ремонтни размери 
20%, с електрохимични покрития 12% и полимерни материали 
9% и останалите 9% са заети от други технологии [7]. Чрез 
първите четири групи метода се възстановяват 91% от дефект-
ните детайли.  

Съотношението между прилаганите основни методи за въз-
становяване на детайлите е твърде динамично, поради непре-
къснатото усъвършенстване на отделните методи, също и от 
факта, че за много от детайлите съществуват алтернативни 
процеси за възстановяване. Използването им се определя също 
от съчетаването на дефектите в детайлите, наличните мощнос-
ти, придобитият опит и от годишната програма на производст-
вените звена (сервиз, цех, завод), която съществено влияе вър-
ху себестойността. 

Първото прилагане диаграмата на Парето може да иденти-
фицира значителен проблем, който все още е твърде голям, за 
да можем да работим върху него. Необходимо е извършването 
на втори анализ на Парето, който да раздроби този най-важен 
проблем на по-малки части, върху които е реалистично да бъде 
работено. 

С този пример установихме, че най-често за възстановяане-
то на детайлите се използва наваряването и заваряването. При-
лагайки отново диаграмата на Парето можем да анализираме 
какви методи включва наваряването и заваряването. Структу-
рата на методите за наваряване и заваряване представена на 
фиг.2 показана, че най-голямо приложение има заваряването в 
газова защита 45%, следвано от лазерното с 21%, хибридното с 
13%, което представлява МАГ+лазерно и контактното с 9%, 
включващо заваряване чрез триене и дифузионно. Тези някол-
ко методи съставляват 88% от използваните за наваряване и 
заваряване технологии при ремонта на машините [6]. Всички 
останали методи се използват само в 12% от случаите при 
ремонт на машините. Чрез прилагането на Парето анализа 
преминавайки от общото към частното, показахме, че най-
често използвания метод за ремонтни работи е наваряването и 
заваряването в газова защита.  

• Без своевременно и пълно осигуряване на ремонтните 
предприятия с резервни части е невъзможно осъществяването 
на своевременен и качествен ремонт на машините. Според 
някои експерти, половината от общата стойност на складовите 
активи в ремонтно-дилърските предприятия не осигуряват 
средната норма на доходност на капитала поради лошо управ-
ление. Складовите наличности от резервни части, консумативи 
и принадлежности се отнасят към тези активи [4]. 

Авторите в [2] използвайки анализа на Парето са извърши-
ли оптимизиране на параметрите на логистичната система за 
снабдяване с резервни части. Прилагайки диаграмите на Паре-
то можем да определим най-често търсените резервни части, а 
следователно носещи ни най-голям приход 80% и останалите 
резервни части с регулярно и епизодично търсене, носещи 

Таблица 1 
Разпределение на видовете дефекти 

№ Дефекти Тегло Сумарно 
1 Износване 85% 85% 
2 Деформация 5% 90% 
3 Корозия 3% 93% 
4 Пукнатини 2% 95% 
5 Разрушаване 2% 97% 
6 Пробиви 1% 98% 
7 Откъртване 1% 99% 
8 Други 1% 100% 
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приход от 20%. Също могат да бъдат определени скъпострува-
щите резервни части поглъщащи голям финансов ресурс. При-
лагайки Парето анализа мениджърите могат да вземат обектив-
но решение за попълване на складовите наличности не за от-
делни номенклатури, а за група от резервни части. Всъщност, 
към момента знанието за това как да се направи нещо за клиен-
та по-добре и по-евтино е единственият надежден начин, по 
който ремонтно-дилърските предприятия могат да печелят. 

• Анализирайки какви печалби носят предлаганите ре-
монтно-дилърски услуги, най-вероятно ще установил, че 20% 
от тях формират 80% от печалбата. Така че ако подредите 
услугите по доходност, тези които са във втората половина на 
класацията намаляват средното ниво на доходност на ремонт-
но-дилърското предприятие, а е възможно и част от тези услуги 
да носят чисти загуби [5] 

Ако асортиментът на ремонтно-дилърски услуги съответст-
ва на типичния модел, то 20% ръст на продажбите на най-
доходните услуги ще доведе до 80% ръст на приходите. Дори 
само 10% ръст на реализацията на най-доходните услуги може 
да доведе до 40-60% ръст на приходите. И обратно, 10-20% 
намаляване на услугите, които носят най-малки печалби ще 
повиши вашите печалби, дори и ако непреките разходи не са 
намалени. А ако могат да бъдат намалени и непреките разходи 
за ремонт, заедно с тези за доставка на резервни части и мате-
риали, то в рамките на година ще постигнете значително по-
висока чиста печалба и много по-висока доходност. 

• Потребителите на ремонтно-дилърски услуги носят 
повече или по-малко приходи. Често обаче печалбата от даден 
клиент зависи от това какви средства и колко енергия се израз-
ходват за обслужването му. Анализът на непреките разходи на 
ремонтно-дилърското предприятие по групи потребители по-
казва, че за някои клиенти се изразходват много повече средст-
ва, отколкото за други, които реализират същия и по-голям 
обем покупки. Обикновено най-много приходи носят постоян-
ните клиенти. Привличането на нови клиенти струва скъпо. 
Ако после се окаже, че те не са подходящи или пък бързо ги 
губите, разходите за тях може да се окажат доста по-големи от 
приходите, които те носят [5].  

От всичко това следва, че най-добрите потребители по 
принцип са постоянните клиенти, носещи 80% от приходите и 
разширяването на бизнеса с тях е най-изгоден, както от гледна 
точка на текущи приходи, така и от гледна точка на приходите 
в бъдеще. Запазването и увеличаването на продажбите към 
постоянните потребители има огромна ценност за ремонтно-
дилърското предприятие, а тази ценност никога не намира 
отражение в традиционните счетоводни отчети. Ако се откаже-
те от “най-лошите” клиенти, ще можете по-качествено да обс-
лужите “най-добрите”. 

 
3. Заключение 
1. Предложен е подходът на Парето анализа в ремонтната 

практика за повишаване качеството на ремонтираните машини 
и е обоснована приложимостта му.. 

2. Установено е, че анализът на Парето ни позволява да 
постигнем по-високо равнище на качеството, с по-малко уси-
лия, да определим проблемите за осигуряване качеството на 
ремонтираните машини и да работим по тяхното отстраняване. 

3. Доказано е, че използването на подхода на Парето анали-
за може да ни помогне да постигнем по-голяма ефективност, да 
спестим ресурси, да намалим разходи или да повишим безо-
пасността. 
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