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GO ЕЕИНЖЕНЕИШЃ HA ОДРЈЕКВАЉЕШ ДО
ПРОФИТНО ОРИЕНТИРАНО ОДРЖУВАЊЕ

Ангелевска Силвана, Јолевски Томе

АБСТРАКТ:
Менац.ментот на индустриските системи секогаш стои исправен пред

основната задача - како да ја зголеми неговата профитабилност и дилемата како тоа
да го направи._

Кај профитно-ориентираното оаржување е приќриен " мошне - голем
потенцијал за можно зголемување на профитабилноста и . конкурентноста на
енергијата. Цел на секој одржувач е да ги минимизира сопствените трошоци на
работен>е и со тоа да ја зголеми профитабилноста на индустрискиот систем.
Профитно-ориентираното одржување е помудар и многу подобар пат за зголемување
на1 профитабилноста отколку минимизирање на трошоците. Важно е да се има
соодветни внатрешни и надворешни цели на активностите на одржувањето.

Во трудот е направен обид да се покаже како тоа може да се постигне во

одржувањето со соодветен негов реинженеринг.

ABSTRACT:
The management of industrial systems frequently stands to the basic task to increase its

profitability and to the dilemma how to achieve it.

Помл.ассСилвана Ангелевска. Технички факултет - Битола
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In Profit Centered Maintenance- is hidden very large potential for possible increase of;
profitability and competitiveness of energy. The aim of every maintainer is to minimize his own
costs; and with that- to increase-profitability of industrial system. Profit Centered Maintenance is

.cleverand better way toincrease' the profitability than minimizing, the costs. It is important to have
appropriate-external and internal goals of maintenance tasks.

In this paper it is made an effort to showing how can we achieve that in maintenance with
his appropriate reengineering.

ВОВЕД

Bo текот на последните дваесеттина години на полето на одржувањето
се случија значителни промени, повеќе од колку во било која друга
менацмент дисциплина. Тоа е резултат на порастот на физичките средства
(постројки, олрема), нови дизајни, нови техники на одржување, ггромена на
сфаќањата за организација на одржувањето и влијанието врз сигурноста на
луѓето и.заштитата на околината. Неминовноста за адаптирање кон мошне
брзите проемни што ја зафатија и енергетиката бапа комплетно нови начини
на размислување и дејствување на вработените во одржувањето, како
инжењери, така и менацери. Зголемената конкурендија врши постојана
пресија врз енергетксите системи за изнаоѓање на начини кои ќе го подобрат
севкугшото работење, односно ќе ја наголемат профитабилноста на
енергетскатаѓкошганиЈа:

Порастот на механизацијата и автоматизацијата предизвика зголемена
надежност и расположливост. Co зголемување на степенот на автома-
тизација, работниците во производство се сведуваат на. контролори на
производниот процес, додека бројот на вработените во одржување во светски
рамки има тренд на пораст. Животниот век на производот на пазарот е
значително намален, а барањата на купувачите во поглед на квалитетот се се
пософистицирани. Мора да се споменат и се поострите барања во поглед на
екологијата, што значително влијае врз финансиската конструкција на
енергетските компании.

Примената на нови, современи концепти на одржување кои ќе
овозможат одржувањето да стане пофлексибилно во адаптирањето кон
динамиката на промените на условите на пазарот бара промена на културата
и ангажирање на сите вработени, почнувајќи од врвниот менаџмент, па се до
основното ниво на менадмент - работнвдите; " - . - . - .

ПРОФИТНО ОРИЕНТИРАНО аОР-ЖХВДг££ - СОВРЕМЕН ПРИСТАП
КОН КОНЦЕПТОТ НА МЕНАЏМЕНТ НА ОДЕЖУВАЉЕ

Профитно ориентираното одржување претставува концепт на
менадмент на одржување кадешто одржувањето добива една сосема нова

димензија, посматрајќи се како профитен центар. Основнапремиса од која се
поаѓа во овој концепт е таашто профитабилноста е главен двигател на многу
аепектн од.совоеменото живеење- Непобитен факт е дека во практиката
единствен начин да се одговори на намалениот профит е да се намалат
трошоците со реетруктуриран»е. и реинженеринг, а тоа обично значи
отггуштање од работа на многу вработени и непотребно намалување на
фондовите за реализација на програмите.

Овој концепт на одржување се однесува пред се на оптимизација на
физичката функција на одржување и донесување на одлуки за активностите
на одржувањето кои се базираат на вредности, а не на атрибутивно
проценување. Основата оц која се поаѓа при оптимирањето на одржувањето е
одговорот на прашањето кога трошоците на одржување се најмали -
теоретски, кога воопшто не се одржува; или практично, со намалување на
потребата од одржување.

Профитно ориентираното одржување претставува концепт на
менаџмент на одржување во кој одржувањето на машините, опремата н
средствата ќе се оптимизира на максимална вредност (добивка) наместо на
најниски трошоци. Ова се постигнува низ повторен развој (ре-развој) и
реактивирање на планот за одржување со оптимална комбинација на
предиктивно, превентивно и корективно одржување. Максимална добивка во
одржувањето се постигнува генерално со применана предиктивно одржување
и одржување според состојба, кои треба да претставуваат основа за профитно
ориентирано одржување (ПОО). Дополнувањето на предиктивниот елемент е
превентивното одржување по константен век и предиктивното одржувањ епо
константен датум. Примената на корективно одржување, кое вообичаено
претставува најскапиот и најризичен начин на одржување е оправдано само со
добра инженерска проценка на ефективноста и cost-benefit анализа.. Неговата
примена треба да се. ограничи само на некои мали, невитални машини и
опрема каде очекуваниот животен век и трошоците за дефекти не
оправдуваат примена на мониторинг на состојбата или било кој облик на
превентивно одржување.

Меѓутоа, никако не смее да се сфати дека овде се прави обид да се
наметне идејата дека купувањето на скапа опрема за мониторинг на
состојбата од секаков вид е единствениот пат кој води кон профитабилност.
Суштнната ~лежи~-во~ правилна проценка—и_• огшширан>е.._ла функцијата
одржување. со континуирано ефектуирање на трошоците при извршување на
активностите на одржувањето.

На слика 1 е претставен пилот модел во пет чекори за креирање на
профитно-ориентирано одржување.

Збо
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Реактивирање на
превентивното одржување

Реинженеринг

Идентификација на изворните
причини за појава на дефекти

Апликација на
информациона технологија

Профитен центар

Слика1

Покрај оптимирањето на физичката функција на одржување, една од
главните етапи во концептот на ПОО е реинженеринг на администрацијата
на одржување.

РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ОДРЖУВАЊЕТО

Според Michaell Hammer и James Champy [3], реинженерингот
претставува фундаментално повторно размислување и радикален редизајн на
бизнис процесите заради постигнување на драматични- подоорувања во
критичните мерења на перформансите, како што се цената, квалитетот,

сервисот и брзината. "Гоа е концептуално нов бизнис модел и соодветни
техники кои менаџментот и извршителите треба да ги применат со цел да ги
реинвенираат' свбитб компании за прееретнување на конкуренцијата во
новиотсвет.

Реинженерингот би претставувал револуција во индустрискиот систем.
Тоа не е методологија за постепено, минимално подобрување и се залага за
подобрувања од 50-300%, а не за 5-10%.[4]

Од аспект на одржувањето, во концептот на ПОО потребно е да се
изврши реинженеринг на администрацијата на одржување, со цел да се
отфрлат дополнителните, повторливи активности кои значат непотребно
трошење на средствата и губење време.

Овој процес бара отфрлање на се што е старо и почнување од почеток.
Акцентот се става на радикална, фундаментална, драматична промена на
процесите што ќе го опфаќаат целиот енергетски систем.

Под поимот „процес" овде не се подразбира само едноставен збир на
активности и функции, туку збир на активнрсти кои ќе земат во предвид еден
или повеќе типови на влезови. а ќе создадат излез кој ќе биде од вредност за
корисникот.

Фундаменталноста на реинженерингот се однесува на давање на
одговор на две основни прашања:

• зошто го правиме тоа што го правиме?. и
а зошто го правиме на тој начин?

Во процесот на давање на одговор на овие фундаментални прашања,
реинженерингот прво одредува што компанијата треба да работи, а потоа
кмсп тоа да го работи. Притоа, се игнорира моменталната состојба.а
движењето е во насока на она што би требало да биде во иднина.

Радикалноста се однесува на коренитата промена на процесите: значи.
не мали подобрувања или модификации на процесите, туку отфрлање на
старото и почнување со ново.

Терминот драматичност се однесува на постигнување на значителен
скок во перформансите на системот - значи повторно, реинженерингот не
претставува парцијално, маргинално подобрување на некои делови, туку
генерално. драматично подобрување на перформансите.

Општо земено, процесот на реинженеринг се однесува само на бизнис
процесите, а не и на физичкиот дел од одржувањето. Физичкиот дел-од-
извршувањето на активностите на одржување е лимитиран од мнбгу_фактори.
пред се од физичка и хемиска природа кои се натурално неменливи.

За да се почне со оваа методологија во одржувањето, потребни се
секако некои предуслови. На слика 2 се дадени основните чекори кои водат
до создавање на услови за имплементација на реинженерингот.
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Дефинирање на целите

Промена на културата на
компанијата

Ангажман top-down

Обука на вработените

Комуникации, координација,
контролна функција

Реинженеринг на
! адмшшегоативниот ггооцес j
) i

Слика 2 Алгоритам на создавање услови за имплементација на
процесот на реинженринг

Пред се, потребно е точно, конкретно, вредносно да се дефинираат
целите кои треба да се постигнат со имплементација на реинженерингот.
Бидејќи се работи за.коренита промена, потребно е да се промени културата
во компанијата. Тоа се однесува на воспоставување на сисгеми на вредности,
правила и норми на однесување и точно одредени одрговорности и
дејсхвувања - - - -

Процесот на реинженеринг бара ангажман од сите вработени во
енергетската компанија. Секој новитет во работењето од вакви размери
обично со себе повлекува добар број опортунисти, па за да може процесот на
реинженеринг да биде раководен и управуван без проблеми потребен е
ангажман почнувајќи од врвниот менаџмент, преку средното ниво
наменаџмент. па се до основното ниво - работниците (ангажирање top-down).

364-

Следниот чекор во создавањето на услови за примена на
реинженерингот во одржувањето како бизниа процес е запознавање на
вработените со методологијата и применетите-методи преку нив.на-соодветна

обука и.тренинг.
Факт е дека. начинот на комуник^^^^Шѓу одржувачите и ередното

ниво на менаџмент е неадекватен. Одржувачите; се. фокусираннг на
извршување на физичкиот дел од одржувањето; а сосема мал дел од нив
„зборуваат" на јазикот на.бизнисот и комуницираат за резулатите на-начин
кој е веродостоен и атрактивен за средното ниво на менадмент. Во тој
контекст, потребно е да се промени начинот на комуникација и координација,
со контринуирана контролна функција со параметри кои ќе бидат обострано
разбирливи.

Во последниве десет години во западните земји оваа методологија
достигна свој максимум и значително прифаќање. Иако може да се најдат и
автори кои во своите трудови се осврнуваат критички и со скептицизам на
реинженерингот, сепак искуствата на многу светски познати компании
потврдуваат со факти дека се работи навистина за револуционерен скок кој
посебно се применува кај компниите кои веќе имаат потешкотии во
работењето, или кај компаниите кај кои менацментот согледува дека
потешкотиите се на повидок.

ЗАКЛУЧОК

Примарна цел на секој индустриски систем е профитабилноста. И за
одржувањето мораме да размислуваме во контекст на профитабилноста -
профитно ориентирано одржување, и да сфатиме дека ултимативно
концептот за профит го води процесот на одржување. Профитно
ориентираното одржување како концепт претставува силен предизвик за
менаџментот на индустрискиот систем.

Во трудот е направен обид да се даде краток опис на овој современ
концепт на одржување, со акцент на реинженерингот на административниот
процес на одржување, кој е еден важен аспект кај ПОО. Процесот на
реинженеринг е релативно нова методологија во светот, но искуствата на
компаниите кои го примениле покажуваат дека се работи за исклучително
примамлива и успешна методологија. . .

ПОО-е долгорочна инвестиција. Максимизирањето на профитабил-
носта во некој разумен период бара долгорочна перспектива, ангажман за
идентификација и корегирање на хроничните структурни недостатоци и
подготвеност да се инвестира во процесот на оптимизација на одржувањето и
реинженеринг.
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Мвѓународно соввтување за
ТОПЛИФИКАЦИОНИ И'КОРЕНЕРАТИВНИ СИСТЕМИ

ВО УРБАНИСРВД1НИ И>ИИДУСТРИЈА
Охрид (Македонија) - 4 и 5 октомври; 2000

тшички провл^ти на
ТОПЛИФИКЛЦИСКИ систши во

Асс.М-р Сања Поповска-Василевска
Униеврзитет Св. Климент Охридски

Технички факултет-битола
Ѕитола» Македонија

РЕЗИМЕ

Македонија има долгогодишна традиција. на примена на геотермална
анвргија (бањи, звмјодвлиа). Истото придонвло и за собирањв на специ-
фични искуства, кои од свгашвн аспвкт треба да помогнат во рвшавањето
на настанатитв лроблвми. Ворвфвратоттоа a илистрирано првку два кон-
крвтни примври.

И во даата примвра (проекти) свгашната ситуација е одраз на политич-
китв и вкономскитвпромвни возвмјата^ KOWпредизвикалепред се нвдвфи-
нирани солстввнички позиции и губвњв на веќе стекнатиот пазар за плас-
мав на. производи.: Кахо рвзултагна тоајасно св издвфвренцирале и несо-
одѕвтнитв твхнички решвнија,: коисега. кога е повторно актувлна рвви-
тапизацијатанаовивпровкти, трвбшдасв отстранат и да св отвори прос-
тор за понатамошв^развој.

Без да са занвмари важноста на проблемитв од организационен ас-
лект, а бо согласност со темата на рвфвратот; ќв св набројат само твхнич-
китв проблвми; кжа-w предложенит&-решемија за нивна надминувањв и
подобрувањв на вкупната-ефикасностна системите.

ВОВЕД

Маквдонија како гволошка целина располага со ниско-темпвратурна
гео^гврмална енер-гија. Овој факт условува нвјзина директна лри-мена,
односно нв нуди можност за производство на електрична енергија. Меѓутоа
потреба за топлинска енергија. има насекаде (индустрија, затоплувањв на
објекти, звмјодвли©, мвдицина итн.). Позната вистина в декалримвната на
9лвктричната енергија з а добивање на-топлинска, претставува деградација
на истата.. Од.дру-га страна. пак, Маквдонијав сиромашна. со фосилни
горива^ односнаскапо го плаќа увозот на овив енергвнти.. Затоа можноста
дасе-користи. локалвн внвргвтски-рвсурс.за локривањ»наопрвделвни.
топлински потреби, в секогаш придобивка, поготово за земји во развој како
нашата.
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