
Степен коришћења капацитета у производњи

Капацитет машине

Капацитет машине је способност машине да у одређеном 
временском периоду обави одређени број операција. 

Јединица капацитета машине је машински час.

Категорије капацитета машине:

1. Идеални капацитет - 𝐶𝑚𝑖 = 365 ∙ 24, јер теоријски машина ради 365 дана по 24 
часа дневно.

2. Реални технички капацитет - 𝐶𝑚𝑟 = 𝐶𝑚𝑖 − 𝑡, где је време t потребно за ремонте.
3. Експлотациони капацитет - 𝐶𝑚𝑒 = 𝐶𝑚𝑟 − 24 ∙ 𝑁 + 𝑃 − 1,5 ∙ 𝑅, где је редом, N –

нерадни дан, Р – празници, R – број радних дана, 1,5=3 смене х 0,5 часова паузе.
4. Стварни капацитет - 𝐶𝑚𝑠 = 𝐶𝑚𝑒 - (кварови)- (мањак материјала) – (мањак алата) –

(одсуство радника) – (неприпремљен рад) – разни други губици.
У добрим временима југословенске индустрије постизано је 𝐶𝑚𝑠 = (0,3 ÷ 0,4)𝐶𝑚𝑒, а 
данас је срећа ако се достигне и 𝐶𝑚𝑠 = 0,1𝐶𝑚𝑒, тј. капацитети су у великој мери 
неискоришћени.













Ознаке:
(+) – главно време израде,
𝑇𝑇𝑝𝑧 - припремно завршно време израде

М – застој услед недостатка материјала
К – застој услед квара машине
А – застој услед недостатка алата
Č – застој услед разних фактора везаних за човека

Машина бр. 3



Појединачни степен искоришћења

Стандардна девијација

Контролне границе:



Застој услед недостатка материјала

Застој услед квара машине

Застој услед недостатка алата:

Застој услед разних фактора везаних за човека



Кумулативни степен искоришћења

Кумулативна вероватноћа узрока застоја услед недостатка материјала



Кумулативна вероватноћа узрока застоја услед квара маишне

Кумулативна вероватноћа узрока застоја услед недостатка алата

Кумулативна вероватноћа узрока застоја услед фактора везаних за човека



Појединачни степен искоришћења машине

Застој услед недостатка материјала



Застој услед квара машине

Застој услед кваранедостатка алата



Застој услед разних фактора везаних за човека

Збирни дијаграм (поједниначни)



Кумулативни степен искоришћености машине

Кумулативна вероватноћа узрока застоја услед недостатка материјала



Кумулативна вероватноћа узрока застоја услед недостатка алата

Кумулативна вероватноћа узрока застоја услед квара машине



Кумулативна вероватноћа узрока застоја услед фактора везаних за човека


