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ТЕМА 1: 

Основни принципи одржавања техничких 
система 



Увод 

• Развојем индустријске цивилизације намеће се проблем 
одржавања техничких система. 

• Интервенције и поправке машина и уређаја обављале су 
се када је квар (отказ) већ настао, а поправку је углавном 
обављао руковалац машине. 

• Начин одржавања промењен је усложњавањем 
производних процеса, увођењем аутоматизованих 
техничких система и повећањем броја машина у употреби. 



• Тако се развојем индустрије приступило организованом 
начину одржавања које има превентивну улогу у функцији 
безбедности. 

• Отказ машине мора да се предвиди пре него што до њега 
дође. 

• Овим начином размишљања утемељен је правац 
превентивног одржавања. 

• Праћење стања техничких система од настанка до 
повлачења из употребе (животни циклус опреме). 



• Одржавање техничких система обухвата све поступке који 
треба да се предузму са циљем да технички систем буде 
што дуже у исправном и функционалном стању и без 
отказа. 

• Да у свом животном циклусу ради на потребном нивоу 
поузданости, продуктивности и економичности. 

• У току првих 10 година рада система трошкови одржавања 
износе око 60% од инветиционих трошкова. 

• За више од 30% свих отказа узрок је низак ниво 
одржавања техничких система. 



Најзначајније методологије одржавања су: 

• Одржавање према поузданости (ОПП) 

• Тотално продуктивно одржавање (ТПО) 

• Одржавање према раду (ОПР) 



• У нашим условима најчешће је у примени методологија 
одржавања према раду (корективно и превентивно). 

• Одржавање према поузданости ретко се примењује, 
изузев у ваздухопловству, хемијској индустрији и сл. 

• Да би била примењива ова метода захтева велики број 
статистичких података о отказима делова и поступцима за 
њихово отклањање које треба пратити у дужем 
временском интервалу. 

• У новије време ради се на развоју концепта проактивног 
одржавања, које је усмерено на елиминацију узрока и 
појаве отказа и продужење животног века техничких 
система и опреме за рад. 



• Стратегија тоталног продуктивног одржавања је заснована 
на увиду у стање система у сваком тренутку и на искуству 
доносиоца одлуке о одржавању. 

• Не захтева детаљне информације о поузданости и 
догађајим из претходног периода. 

• Сви радници који на било који начин долазе у контакт са 
техничким системом имају право и обавезу да прате рад 
техничког система и закључују о потреби евентуалног 
одржавања. 

• Овај принцип захтева високу радну дисциплину,  велико 
искуство и ниво знања. 



• Стратегија ОПП треба да буде теоријски заснована, што 
значи да се одлуке доносе после дуготрајног и детаљног 
изучавања свих особина техничког система, а посебно на 
основу карактеристика његове поузданости. 

• Одлучивање по стратегији ТПО је на бази тренутног стања 
техничког система, које се прати и проверава, посебно у 
смислу успешности извршавања задатака, тј. ефеката који 
се остварују његовим радом. 

• Стратегија ОПР тежи да буде компромис између горе 
наведених метода. 



• У току експлоатације технички системи су изложени 
дејству околине (валага, нечистоћа, топлота, вибрације). 

• Долази до промена карактеристика структурних 
елемената услед корозије, хабања, старења, деформација 
и сл. а самим тим и до промена стања техничког система 
као целине. 

• Нарочито је осетљива противпожарна опрема која ради 
само у условима пожара и током редовних контрола. 



Интеракција техничког система са околином 



• Недовољно коришћење људских ресурса на пословима 
одржавања, 

• Слабо планирање активности на пословима одржавања, 

• Слабо праћење извршења активности на одржавању, 

• У великом броју случајева не постоји превентивно 
одржавање, чак ни у елементарном облику (чишћење и 
подмазивање), 

• Резултат су високи губици енергије при експлоатацији 
техничких система и чести откази опреме. 

Проблеми у одржавању 





• У почетку експлоатације новог техничког система стање 
опреме је врло добро. Током времена услед неадекватног 
одржавања стање се погоршава и потенцијално се може 
јавити отказ (P). 

• Ако се не предузимају активности одржавања, настаје 
потпуни отказ (Т) када престаје обављање функције 
техничког система. 

• Интервал P-T је период између идентификације 
потенцијалног отказа па до настанка тоталног отказа. Ово 
је уједно и расположиво време да се предузму одређене 
корективне активности. 

• Тотални отказ за последицу може имати високе трошкове 
одржавања и људску и материјалну штету (оштећење 
опреме, повреда радника, пожар...) 



Превентивно одржавање 
• За успешно увођење програма превентивног одржавања 

неопходно је обезбедити: 
• Једнозначну идентификацију техничког ситема (инвентарски 
број, серијски број, ознака типа и сл.) 

• Историју отказа техничког система 

• Информације везане за отказе (проблем, узрок, предузете 
активности) 

• Искуствене податке о сличној опреми 

• Препоруке произвођача опреме и упутство за одржавање 

• Алате и одговарајућу опрему за преглед стања, дијагностику и 
мониторинг 

• Јасне инструкције за преглед са документацијом за 
евидентирање стања 

• Добру сарадњу са оператором 

• Помоћ од стране менаџмента 



• Приликом дефинисања временског интервала 
за преглед треба консултовати: 

• Упутство за одржавање и руковање 

• Искуство радника на пословима одржавања 

• Информације од испоручилаца резервних делова 

 

• Методе за идентификацију стања при 
прегледу: 

• Људским чулима 

• Мерењем температуре, вибрација, буке 

• Регистровањем дефеката у материјалу 

• Регистровањем корозије и ерозије 

 

Преглед стања техничких система 



• Одржавање техничких система је неизоставна активност у 
циљу очувања поузданости и квалитета у раду 

• Савремена пословнa филозофија подразумева принципе 
као што су: 

• WCM-world class manufacturing, 

• TQM-total quality management, 

• LEAN production, 

• 5S manufacturing, 

• KAIZEN… 

Савремени принципи одржавања 



У основи свих принципа су: 

• Организација радног места (нула временских 
губитака) 

• Квалитет производа (нула шкарта) 

• Одржавање (нула отказа у опреми) 

• Логистика (нула залиха) 



• LEAN је проистекао из производне филозофије 
два највећа светска произвођача у 
аутомобилској индустрији (GM и Toyota) 

• Сам појам значи рационално, штедљиво, 
шкрто. 

• Уочене су три негативне појаве које треба 
елиминисати: 1. губитак (непотребан трошак), 
2. неуравнотеженост/неуједначеност, 3. 
преоптерећење/безразложност 

 



• Користи од имплементације LEAN: 
• Продуктивност +25% 

• Шкарт -26% 

• Искоришћен простор -33% 

• Испорука на време +26% 

• Обрт залиха +33% 



„5 S“ 

• Обезбедити чисто, уредно, безбедно и продуктивно 
радно место. 



• 5S је сyстематичан приступ за побољшање 
ефикасности радног места кроз организацију. 

• Циљ је смањити гужву, открити и отклонити 
губитке, и спречити њихово поновно 
појављивање у будућности. 

• Побољшати уредност радног места – налазећи 
посебно место за све и остављајући све на 
свом месту. 

• 5S се односи на организацију радног места и 
представља основу LEAN производње. 

 



• Сваки део, алат, прибор има своје место. 

 





Демингов циклус 



• KAIZEN јапански израз за „побољшање“ 

• Унапређење на сваком месту, у сваком 
тренутку, од стране сваког запосленог 

• Већи број малих унапређења доводи до 
великих резултата 

 




