
Прво и друго предавање 

Увод 

Сваки техничко технолошки систем, па самим тим и возило, је подложно кваровима након 

извесног времена употребе. Кварови могу бити предвидљиви, али могу бити крајње стохастичког 

карактера. Прве је могуће избећи добрим систематским прилазом одржавању, док је стохастичке 

немогуће избећи, али повећаним квалитетом производа се вероватноћа њихове појаве 

минимализује и одгађа до тренутка кад је техничко технолошки систем у фази кад би га требало 

расходовати и заменити новим. 

Последице лошег квалитета и лошег одржавања могу бити само кварови, али често могу 

изазвати и велике материјалне губитке, па и људске животе. Одржавање представља скуп свих 

потребних активности за спречавање и отклањање кварова. Квар система може да се отклони тако 

што се поправи само покварена компонената или се замени део у целости. Увек треба на уму 

имати да је циљ одржавања отклонити квар што ефикасније са што мање уложених средстава. 

Правилно одржавање доприноси: 

 Дужем радном веку техничког система 

 Одржавању радне способности и повећању поузданости, тј. повећавању 

вероватноће да ће систем радити одређено време при траженим радним условима 

 Повећаном квалитету рада 

 Иновацији и усавршавању система пошто се при одржавању најбоље уочавају 

недостаци у пројектовању и изради 

 Рационалном коришћењу 

 Повећању продуктивности 

 Заштити околине 

 Уштеди енергије 

Често се погрешно сматра да је главни трошак набавке техничког система, а занемарују се 

други трошкови, који често надмашују трошак набавке. Сви трошкови који се појављују у току 

животног века техничког система су: 

 Трошкови набавке 

 Трошкови дистрибуције (монтажа и транспорт) 

 Погонски трошкови (гориво, ел.енергија) 

 Трошкови обуке радне снаге 

 Трошкови личних доходака радне снаге 

 Трошкови одржавања 

 Трошкови залиха материјала и резервних делова 

 Трошкови техничке документације и информатике 

 Трошкови расходовања 

Сви ови претходни трошкови постоје код било ког облика техничко технолошког система, 

али су удели појединих трошкова различити. Често се догађа да трошкови набавке су далеко мањи 

од свих осталих трошкова заједно, нарочито код система који се користе у производне сврхе, а не 

за личну употребу. 



Радна способност техничког система 

Радна способност техничког система говори о стању у коме се систем налази и колико се 

још може користити. До опадања радне способности долази услед застарелости техничког система 

(који би још могао да ради али његове перформансе нису више адекватне) или физичких и 

хемијских процеса који доводе до кварова. 

Физички процеси су: 

 Механичко истрошење услед међусобног кретања једног дела по другом 

 Хемијско истрошење од одсидације, електрохемијске корозије 

 Замор материјала 

 Преопререћење 

 Пузање 

 

Механичко истрошење (триболошко) може бити: 

 Адхезивно (делићи са једне површине отпадају и заваре се за другу) 

 Абразивно (тврђи материјал односи мекши) 

 Кавитационо (услед нагле промена притиска у флуидима) 

 Комбиновано 

На интензитет хабања утичу специфични притисак по јединици површине, врста 

релативног кретања (клизање мање троши од котрљања), механичка и термича обрада површина, 

температура, врсте материјала у додиру... 

Хемијско истрошење 

 Хемијска корозија (услед дејства воде и ваздуха) 

 Електрохемијска корозија (уз помоћ електролита – раствора база, соли и киселина) 

Уградња материјала (легирање челика материјалом) попут никла хрома, цинка, силицијума 

и алуминијума повећавају отпорност на корозију, финије обрађена површина такође. Употреба 

инхибитора корозије (хромати, нитрати, фосфати...) као и специјални премази такође повећавају 

заштиту од коризије. Употреба свега овога има своју цену па је потребно одредити адекватну меру 

употребе како би производ био квалитетан, а истовремено прихватљиве цене. 

Корозија се јавља тамо где има присуства кише, снега, издувних гасова, горива, мазива, 

зазори који омогућавају задржавање влаге и прљавштине. 

Замор материјала 

Замор материјала настаје као последица дугог излагања материјала промељивом 

оптерећењу које доведе до појаве иницијалне прскотине. Све структуре које су изложене овој 

врсти оптерећења, а капиталне су вредности, имају редовну проверу одређених карактеристичних 

делова на појаву прскотина. Заморни лом настаје кад се прскотина не уочи на време и постепено 

месецима или годинама се шири и на крају кад пукне јасно су уочљива два дела на месту прелома 

– један који има годове (ширење постепено прскотине) и други који је једноличан, који је заправо 

пукао у том конкретном тренутку. 



Преоптерећење 

Сви делови техничког система су димензионисани према очекиваним условима рада, па 

чак и предимензионисани због степена сигурности који се усваја приликом прорачуна одређених 

делова. Поред тога, уколико се у току радног века догоди толики пораст силе који је изнад најгоре 

очекиваног сценарија у току прорачуна, тад ту ситуацију називамо преоптерећењем. Такве 

ситуације се не узимају у прорачун да не би превише поскупеле машину. Код возила пример за то 

би био упадање точком при пуној брзини у велику неравнину на путу и лом дела огибљења точка 

или фелне. 

Пузање 

Пузање је процес пропадања материјала при повишеној температури, при константној или 

променљивој сили која оптерећује у дугом периоду времена. Затезна чврстоћа материјала није 

иста при собној темепратури и при температури од неколико стотина степени. Процес пузања 

доводи до тога да након неколико година употребе на повишеној температури долази до смањених 

механичких карактеристика, од оних које су биле на почетку употребе. Део еластичних 

деформација прелази у пластичне. То доводи да након неколико година материјал пукне у 

условима експлоатације у којима сигрно не би пукао при почетку експлоатације. 

 

Лом материјала 

Ломови настају као последица претходно описаних појава и повећаних напрезања. 

Разликујемо следеће врсте напрезања: 

 Статичко 

 Једносмерно динамичко 

 Наизменично динамичко 

 Ударно 

 

 



Најповољнија напрезања су статичка напрезања, и она се лако израчунававу на основу 

теоријских образаца. Наизменична променљива напрезања доводе до појаве замора материјала и 

тешко их је тачно израчунати само теоријски (велерова крива), па није редак случај да се неки 

делови накнадно испитују и експериментално како би се потврдиле теоријске претпоставке. 

Појава квара 

Разикујемо неколико врста кварова: 

 Почетни кварови који су последица лошег квалитета израде (грешке у 

конструисању, производњи, монтажи) 

 Случајни – непознати узроци  

 Временски – настају пропорционално с временом. Последица су хабања, корозије, 

замора пузања итд. Власници техничких система се труде да их замене непосредно 

пре појаве ове врсте кварова. 

 Проузроковани – настају од стране руковаоца непажњом, немаром или намерно. 

Чести су у фирмама где је однос послодавац-радник јако лош и где исплата зараде 

није редовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ефективност система 

Ефективност система одређује својства неког техничког система у погледу могућности 

адекватног извршења задатка и функције циља. Функција ефективности система се може 

дефинисатикао вероватноћа да ће посматрани систем успешно ступити у дејство у тренутку 

потребе и да ће успешно извршавати задату функцију критеријума у пројектованом времену и под 

датим условима околине. 

Е = 𝑅𝑥𝐴𝑥𝐹𝑃 

 E - ефективност система 

 R – поузданост, тј. вероватноћа рада без отказа  током времена 

 A – Расположивост, тј. вероватноћа да ће систем моћи да се укључи у рад у било 

ком тренутку времена 

 FP – функционална погодност, тј. како систем извршава задатак 

Код процена вредности неког система се користи сличан појам који обухвата све претходно 

речено - употребни квалитет система. Употребни квалитет се састоји из: 

 Интегритета употребе (систем функционише без значајних погоршања цео период 

функционисања) 

 Перформансе логистичке подршке (способност организације да помогне рад 

система) 

 Перформансе оперативности (систем се лако користи – „user friendly“) 

 Перформансе употребе: доступност и постојаност. Доступност је способност да 

систем функционише у границама дозвољених одступања, а постојаност 

способност да технички систем функционише под датим условима у току 

прописаног времена. 

Све перформансе употребе се могу поделити на оне које се односе на:  

 Радни потенцијал (кванититативни захтеви корисника: колико производа у јединици 

времена и сл.) 

 Сигурност функционисања: перформансе расположивости, перформансе 

поузданости, погодност одржавања (лак за одржавање: са стандардним деловима 

алатима, приступачност делова, лака демонтажа и сл.) и логистичка подршка 

одржавању (способност организације да пружи подршку одржавању) 

 

 

 

 

 

 



Животни циклус техничког система 

 

Животни циклус се дели на следеће фазе: 

 Идејно решење – уочавање потребе за неким техничким системом, студија 

изводљивости 

 Развој и пројектовање – истраживања, пројектовање, конструисање и испитивање 

прототипа система 

 Производња – техничка документација за масовну производњу, набавка опреме, 

материјала, стварање тима обучених људи, документација контроле квалитета 

 Пуштање у рад и коришћење – обука радника, план одржавања 

 Расходовање система које мора бити решено у складу са прописима који дефинишу 

како се то ради са тежњом да се рециклира све што је могуће. 

Трошкови техничког система (ово је мало поновљено од онога што је речено у уводу): 

 Трошкови набавке – машина, транспорт, монтажа, обука 

 Трошкови рада – зараде радника, погонско гориво, опрема и објекти потребни за 

рад машине 

 Трошкови одржавања – зараде радника одржавања, трошкови обуке, трошкови 

објеката, опреме резервних делова и мазива 

 Трошкови администрирања – техничка документација, софтвер... 

Цене обуке радника и руководиоца су понекад јако високи зато што се морају обавити на 

удаљеним дестинацијама у фабричким погонима произвођача опреме. 

Пример показује разлику између распореда појединих трошкова у случају да је у питању 

возило у приватном власништву или возило у власништву фирме. У првом случају гориво, 

резервни делови и набавна цена  су око 75% свих трошкова, а у другом случају сва три трошка су 

свега око 40%, док је најдоминантнији трошак зараде возача од 40% такође. 


