
Треће и четврто предавање 

Системски прилаз одржавању 

Сложеност модерних техничких система захтева системски прилаз одржавању. Осим од 

техничких карактеристика самог система, одржавање може зависити и од пословног окружења 

земље у којој се технички систем налази. Друштва са високим степеном економског развоја и 

високом ценом радне снаге имају тенденцију да раде што је више могуће замену делова, а што 

мање поправке. У друштвима са нижим степеном економског развоја се чешће тежи поправци (где 

је то технички могуће) јер је радна снага јефтинија од заменског дела, под условом да је радна 

снага довољно образована за такву операцију.  

Систем одржавања се дефинише као скуп елемената који обезбеђује да се потребни 

поступци одржавања једног техничког система спроводе на захтеван начин, у датим условима и 

датом интервалу времена. 

Елементи који чине систем одржавања су: 

 Поузданост 

 Концепција 

 Погодност одржавања 

 Организација 

 Технологија 

 Објекти и опрема 

 Снабдевање 

 Радна снага, информатика и документација 

 

Поузданост 

Не постоји технички систем који је потпуно поуздан неограничен период времена. 

Поузданост зависи од квалитета произвођача опреме, па се у односу на одржавање може 

сматрати као спољни фактор. 

Концепција 

Концепција одржавања даје одговор на то када треба да се спроведу радови одржавања и 

која врста одржавања. У зависности од сложености техничког система и услова експлоатације 

одређује се да ли ће се поправка вршити кроз планирано одржавање пре настанка квара или по 

настанку квара. 

Погодност одржавања 

Погодност за одржавање се може посматрати као спољни елемент јер зависи од 

произвођача техничког система и од његове идеје да на тржишту прода машину која се лако може 

одржавати на терену без присуства овлашћеног сервиса, или пак свесно произвођач закомпликује 

производ тако да  нико ко нема специјалан алат којим располаже само овлашћени сервис није ни у 

могућности да отвори машину и изврши дефектажу (утврђивање обима квара и стања техничког 



система). Многе модерне машине располажу низом сензора који упозоравају руковаоца на квар и 

дају саме дијагностику проблема. 

Организација 

Организација регулише односе између радионица и радника који раде у процесу 

одржавања, као и између радника у оквиру исте радионице. У пракси постоје линијски и 

хијерархијски систем организације. 

Технологија 

Технологија до крајњих детаља дефинише процес одржавања. Одређују се: процедуре 

рада, радионице у којима се врши поправка, опрема са којом се ради приликом одржавања, време 

потребно за обављање радова. Све ово је дефинисано прецизно у пратећим документима 

технологије одржавања 

Објекти и опрема 

Иако се неки технички системи поправљају на терену, морају постојати одговарајући 

објекти где се може вршити поправка сложенијег обима. Опрема ових објеката зависи од 

сложености самог техничког система. Обичне једноставне поправке се могу урадити у малим 

гаражама, али у случају комплекснијих радова су потребни робуснији и сложенији алати. У случају 

великог возног парка неопходно је обезбедити довољно простора за несметани паралелан рад на 

више возила. 

Снабдевање 

Сложеност снабдевања зависи од удаљености између места одржавања и места 

експлоатације, као и места производње техничког система. Ово је нарочито изражено код 

грађевинске механизације која често може радити у условима који су значајно удаљени од сервиса 

и било ког објекта за одржавање.   Снабдевање се односи на гориво, резервне делове, електричну 

енергију, друге радне флуиде (гасови, уља итд) и материјале потребне за процес одржавања. 

Радна снага, информатика и документација 

За сложене радове одржавања је потребан обучен и сертификован радни кадар: од 

инжењера преко руководиоца, механичара, електричара, лимара, заваривача, фарбара ... 

Вештина и знање радне снаге може значајно смањити време и новац потребан за одржавање, а 

није могуће сва та знања стећи без систематског школовања. 

Рад одржавања је праћен одговарајућом документацијом, сервисним књижицама, која се 

налази на рачунарима или у папирном облику. Такође, сервисе није могуће одрадити без 

одговарајућих софтвра за одржавање. 

 

 

 

 



 

Временска слика стања 

 

У току експлоатације техничког система долази до планираних или непланираних застоја 

због потребе за одржавањем. Обзиром да систем који не ради прави само трошкове, власнику 

техничког система је од важности да прави планове рада и одржавања техничког система. 

У току експлоатације се смењују периоди када технички систем ради, не ради, и када је 

ускладиштен на одређени период (нпр. комбајн зими). Укупно календарско време се састоји од 

времена коришћења и времена складиштења. 

𝜏 = 𝜏к + 𝜏ск 

Време коришћења обухвата и време кад се систем налази у отказу. Превентивни радови 

одржавања су нормална појава при експлоатацији било ког техничког система. Такође и радови 

конзервирања система кад се ставља у складиште су неопходни како би систем успешно 

фукнционисао кад за њим буде била потреба. Следећи дијаграм се може скицирати крајње 

произвољно. Нула је приод времена набавке техничког систем и пуштања у рад. Сваки пут кад је 

линија изнад апсцисе - систем је у раду, кад је на апсциси - систем је ускладиштен, а кад је испод 

апсцисе – систем је у отказу. 

 

 

 

Анализа појединих фаза у вреемну коришћења је јако важна за анализу са техничког и 

економског аспекта. 

Време коришћења делимо на: 



 Време у раду  

 Време у отказу 

 Време у раду се састоји од: 

 Активног рада 

 Функционалних застоја 

 Основног одржавања 

 Чекања 

Време у отказу код превентивног одржавања се састоји од: 

 Припреме 

 Прегледа 

 Активног рада 

 Провере 

Време у отказу код корективног одржавања се састоји од: 

 Транспорта 

 Администрирања 

 Припреме 

 Прегледа 

 Чекања 

 Активног рада 

 Провере 

 

Уочљиво је да се корективно одржавање састоји (за разлику од превентивног) још од 

транспорта (квар се деси изненада на удаљеној локацији), администрирања (додатног посла око 

организације око изненадног посла који је неопходно урадити одмах) и чекања (на делове, на 

слободне раднике и место где ће се извршити поправка и сл). 

 


