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Апстракт 

У овом раду претстављамо систем неге радних флуида-течности и пуњење машина у 
енергетским и индустријским компанијa.  

На основу дугогодишњег оперативног искуства и процене потреба великих енергетских и 
индустријских купаца, створен је систем свеобухватне неге за процесне течности и машински 
парк купаца т.з.ТФМ систем.  

ТФМ је комплексни-сложен систем у којем добављач услуга преузима потпуну одговорност 
купца за снабдевање, дистрибуцију, надгледање, одлагање и техничку подршку радних течности. 

Систем представља увођење пажљиво управљаног, структуирираног скупа активности у 
којем се прате и оцењују сви аспекти и контексти употребе течности у потрази за 
побољшањем укупне ефикасности и економичности производње. 
Клучнe речи: Total Fluid Management-ТФМ, Дијагностички систем, радних флуида-течности 

 
Abstract 

In this paper, we present the system of care of working fluids-liquids and filling machines in energy 
and industrial companies 

Based on many years of operational experience and assessment of the needs of large energy and 
industrial customers, a comprehensive care system for process fluids and a machine park of customers, 
the so-called TFM system, has been created. 

TFM is a complex system in which the service provider assumes full customer responsibility for the 
supply, distribution, monitoring, disposal and technical support of working fluids. 

The system represents the introduction of a carefully managed, structured set of activities in which 
all aspects and contexts of fluid use are monitored and evaluated in an effort to improve overall 
production efficiency and economy. 
Keywords: Total Fluid Management-TFM, Diagnostic system, working fluids-liquids 

 

1. Увод 
 

Учинковито збрињавање процесних флуида-
течности и даље представља прилику за велике 
уштеде трошкова за већину инжењерских и техно-
лошких операција. Радне течности и мазива 
обично су важни за цео производни процес, али се 
често заборављају и занемарују када је потребно за 
већом производном ефикасношћу. 

Ефикасна политика неге течности требала би 
бити основа било којег програма управљања ква-
литетом који има за циљ побољшање ефикасности 
производње. 

У многим енергетским и индустријским компа-
нија-предузећима, брига о радним и процесним 
течностима је подељена између радника који раде 
на појединим машинама и радника на одржавању, 
понекад су те активности поверене раднику или 

mailto:zlatko.sovreski@ugd.edu.mk
http://www.tfb.uklo.edu.mk/filemanager/Study%20Programmes/Graphical%20%20Engineering%202017.pdf
http://www.tfb.uklo.edu.mk/filemanager/Study%20Programmes/Graphical%20%20Engineering%202017.pdf
mailto:vangelica.jovanovska@uklo.edu.mk
mailto:zjosevski@yahoo.com
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радницима који пружају помоћне радове у произ-
водној радионици. 

У оба случаја то је честа последица подцењи-
вања неге оперативних и процесних флиуда-течно-
сти. Само изузетно, овом негом се бави организа-
ционо предан специјализовани радник или рад-
ници са одговарајућом обуком као такозвана слу-
жба за подмазивања. 

Као и у другим случајевима непроизводних и 
пратећих активности, такође постоји јасна тенден-
ција да се оне одвоје, постану самосталне и такоз-
ване спољне. Резултат је појава специјализованих 
компанија које могу обављати услуге подмазивања 
на много вишем нивоу од оригиналних запослених. 

Они такође теже ка проширењу услуга и нуде 
друге сродне активности. 

 

2. Укупно управљање течностима (Total Fluid 

Management-ТФМ) 
 

На основу дугогодишњег оперативног искус-
тва и процене потреба великих енергетских и 
индустријских купаца, створен је систем свеобу-
хватне неге за процесне течности и машински парк 
купаца. 

Овај систем је назван Тотал Флуид Манаге-
мент, у пракси се звао ТФМ, а данас такве системе 
нуде и специјализоване компаније и добављачи ма-
зива, итд. 

ТФМ може покривати негу резних течности, 
машинских мазива, функционалних течности, ан-
тикорозивних средстава, течности за термичку 
обраду, течности за чишћење и хигијенских сред-
става. 

Може укључивати комбинацију било које од 
следећих основних карактеристика и активности. 

Свака компанија има различит возни парк, тако 
да у основи не постоје две идентичне шеме ТФМ-
а, јер свака мора бити постављена појединачно 
како би се испунили специфични захтеви купца. 

Нису све активности погодне за сваки пројекат. 
Свака активност има временски и трошковни кон-
текст који се морају узети у обзир при дизајни-
рању-израду предлога. 

Инжењери пројекта који се тиме баве имају ве-
лико искуство у одабиру компоненти за шему 
ТФМ-а који најбоље одговарају постројењу, у ком-
бинацији која максимизира економичност пројекта 
и нуди оптимална побољшања. 

Имплементација система ТФМ (Total Fluid 
Management) укључује две фазе које прате једна 
другу и временски су међусобно условљене. 

Активности прве фазе-етапе су припремне и 
чине основу садржајног извештаја на којем се 
заснива одлука о ТФМ-у. То су углавном сле-
деће активности: 

■ Детаљан преглед захтева и колекција квалита-
тивних и квантитативних података. 

■ Процена и анализа података. 
■ Верификациони тестови. 
■ Детаљне препоруке и предлози за распоред и 

пројектоване уштеде. 

Пре примене, истакнута је очекивана уштеда 
трошкова, јер се ради о побољшањима процеса која 
се сматрају остваривим. 

Циљеви су договорени и постављени, а напре-
дак ка њима се редовно приказује у облику извеш-
таја. 

Активности у фази-етапи 2 су кораци импле-
ментације који укључују: 

■ Обезбеђивање савремених мазива, течности за 
резање, средстава за чишћење, хигијенских сред-
става итд. 

■ Инсталација система за праћење залиха, управ-
љање складиштем и наручивање. 

■ Веза са информационим системом корисника. 
■ Инсталација система за дистрибуцију, класифи-

кацију и мешање. 
■ Примена одговарајућих поступака управљања 

мазивима и процесним течностима. 
■ Надзор радног места и пружање школованог 

особља чији је посао рад са мазивима. 
■ Надзор течности за оптимално коришћење и 

максималан радни век. 
■ Имплементација дијагностичког система без 

растављања. 
■ Едукација и обука оперативног особља-радника. 
■ Лабораторијска опрема на радном месту. 
■ Сигурно одлагање или рециклирање свих течно-

сти. 
■ Испуњавање захтева ЕУ директива о здрављу и 

безбедности. 
■ Еколошка ревизија и корективне акције ако је 

потребно. 
■ Формалисани извештаји од стране менаџмента и 

анализе процеса. 

Ове две релативно краткорочне фазе-етапе 
прате свакодневни рад ТФМ система. Што се боље 
припрема и спроводи фаза, то је успешнија ова ду-
горочна фаза. 

 

3. Допринос ТФМ система за корисника 
 

На основу искуства са имплементацијом ТФМ 
програма, може се очекивати да ће купци брзо 
остварити бројне предности, укључујући: 

■ Смањење укупних трошкова на производима и 
употребу производа. 

■ Стално праћење садржаја машине и течности за 
резање директно на радном месту 

■ Боља употреба времена за управљање-ме-
наџмент 

■ Континуирано праћење перформанси производ-
них машина, што резултира 
- Побољшани квалитет производа 
- Повећани век алата 
- Продужени радни век производних машина 
- Смањење кварова и на тај начин повећана ефи-

касност и ефективност оператера 
- Боља свест менаџмента у ланирању и управ-

љању 
■ Прецизно управљање трошковима и буџетом 
■ Ограничени трошкови на обезбеђивању залиха 
■ Побољшано радно окружење-средина 
■ Стицање стручности у области хигијене и заш-

тите-безбедности на раду 
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Све ове појединачне користи доприносе значај-
но ефикаснијем и исплативијем раду производње. 

Сарадња и услуга на пољу ТФМ-а (Total Fluid 
Management) посебно се показује у машинском 
инжењерству, али се користи и у широком спектру 
других индустрија. 

Сви програми ТФМ-а имају заједнички инте-
рес у циљу побољшања оперативне ефикасности и 
економичности, мада се разликују у многим аспек-
тима. 

Ова специјализација је првобитно развијена у 
Северној Америци у аутомобилској индустрији. 
Касније је продрла у друге гране индустрије и 
последњих година се почела ширити у Европу, 
Азију и Аустралију, поново посебно у аутомобил-
ској индустрији. 

Постигнути светски резултати и искуство 
служе непосредној користи купаца широм света. 
Многе светске производне организације чак разма-
трају употребу доказаних ТФМ система како би 
успоставили методе за поређење сличних постро-
јења у различитим земљама. 

 

4. Дијагностички систем без демонтаже-растав-

љања као важан елемент ТФМ-а (Total Fluid 

Management) 
 

Саставни део већине програма ТФМ је систем 
праћења стања машине. Резултати предиктивне 
анализе добијени праћењем стања машина помажу 
у продужењу века машине, скраћују време застоја 
у производњи и оптимимализују планиране актив-
ности одржавања. 

Савремене аналитичке методе пружају струч-
њацима брзе и тачне информације које се пажљиво 
процењују да би тачно идентификовали трендове 
хабања и утврдили ниво и изворе загађења. 

Металуршка база података омогућава иденти-
фикацију нечистоћа које би могле бити у фокусу 
пажње, а посебни програми омогућавају сталан 
преглед критичних нивоа сваке појединачне ма-
шине у постројењу. 

Обављени тестови зависе од врста-типа опреме 
коју треба надгледати. Поред спектрографских 
анализа које одређују присуство елемената у ма-
зиву могу се користити и друге врсте-типове ана-
лиза. 

За сваки узорак се припрема протокол, чији се 
подаци преносе у систем који омогућава обраду 
трендова и истицање индикатора статуса, на чему 
се темеље препоруке усредсређене на уређај. 

Наравно, сви подаци похрањени у систему 
доступни су свим особама којима су потребне за 
рад. 

 

5. Закључак 
 

Описани ТФМ систем је комплексни-сложен 
систем у којем добављач услуга преузима потпуну 
одговорност купца за снабдевање, дистрибуцију, 
надгледање, одлагање и техничку подршку радних 
течности. 

То ствара сервисно партнерство са купцем, што 
омогућава менаџменту производње да се фокусира 
на подручја у којима се његова стручност може 
много ефикасније користити. 

Систем представља увођење пажљиво управ-
љаног, структуирираног скупа активности у којем 
се прате и оцењују сви аспекти и контексти упо-
требе течности у потрази за побољшањем укупне 
ефикасности и економичности производње. 
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