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Technológie váženia 
znížili prepĺňanie o 5%
Spoločnosť Schlötter Ireland mieša chemikálie pre široké spektrum 
priemyselných odvetví, ako je napr. automobilový a mikroelektro-
nický priemysel, úprava kovov či lekárske zariadenia. V spoloč-
nosti Schlötter sa bežne plnia kontajnery s výslednou hmotnosťou 
od 25 do 1 000 kg, avšak na základe požiadaviek zákazníka doká-
žu namiešať a dodať chemikálie vo fľašiach s výslednou hmotnosťou 
od 1 do 10 kg. V minulosti mohol operátor umiestniť sud alebo iný 
kontajner na podlahovú váhu a následne ho naplniť do požadovanej 
úrovne. Aby sa vždy stihli dodávky k zákazníkom a aby nikdy nebolo 
v obale menej, ako sa objednalo, boli kontajnery často „preplnené“. 
Napr. pri obaloch, kde malo byť 25 kg chemikálií, dostal zákazník 
navyše 1 a niekedy až 2 kg chemikálií navyše. Prepĺňanie bolo ešte 
viditeľnejšie pri menších obaloch – 4-litrových fľašiach, kde často 
dochádzalo až k 10 % „bonusu“ pre zákazníka. Ďalším problémom 
bolo, že ak sa pri plniacom zásobníku vyskytovali porozlievané 
chemikálie alebo ak boli úniky chemikálií, musela firma v súlade 
so zmluvou o integrovanom riadení znečistenia zaplatiť náklady na 
manipuláciu s nebezpečným odpadom.

Spoločnosť Avery Wigh-Tronix nainštalovala a naprogramovala 
svoj indikátor Evolution E1110 na riadenie čerpadla a výstupu 
z  plniacich zásobníkov na základe informácií o nameranej hmot-
nosti z podlažných váh. Tento čiastočne automatizovaný systém 
znížil prepĺňanie produktov a zlepšil firemné ukazovatele. Zároveň 
to operátorom umožnilo sústrediť sa na aktivity a činnosti s vyššou 
pridanou hodnotou.

Vlastnosti indikátora Evolution E1100:
• možnosť náhrady PLC za jednoduchší, spoľahlivejší systém,
• dokáže si uchovať 10 receptúr, každú s 10 krokmi,
• možnosť uložiť 100 PLU pre jednotlivé prísady,
• veľký čitateľný LED displej,
• krytie IP67,
• sériový a ethernetový port,
• možnosť dokúpiť pripojenie na zbernicu.

„Prechod od ručného plnenia k poloautomatizovanému zname-
nal v našom procese balenia veľké zlepšenie. Zlepšilo to náš zisk 
a umožnilo zmysluplnejšie využívať našu pracovnú silu. Všetko, 
čo musia operátori teraz urobiť, je stlačenie tlačidla a už nepotre-
bujú sledovať proces plnenia obalov. V súčasnosti máme v našich 
prevádzkach vo výrobnom závode v Newbridge, County Kildare 
 nasadených sedem takýchto systémov,“ uviedol manažér technic-
kého oddelenia spoločnosti Schlötter Don Chaplin.

Ilustračný obrázok

Prínosy:
• zníženie prepĺňania produktov,
• zlepšenie zisku z procesu miešania chemikálií o 5 %,
• predchádzanie nákladným zásahom pri rozliatych chemikáliách,
• efektívnejšie využitie pracovnej sily.

Zdroj: Weighing technology reduces product giveaway by 5%, Case 
Study, Avery Weigh-Tronix, 2010, dostupné online 15. 10. 2012 
na http://www.averyweigh-tronix.com/main.aspx?p=11.2.91&-
title=Weighing+technology+reduces+product+giveaway+by-
+5%25+at+Schl%C3%B6tter+%28Jan+2010%29.
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V ostatných rokoch sa pri realizácii veľkých investičných 
celkov na Slovensku stáva čoraz častejším jav, že investori 
poverujú stavebnú spoločnosť nielen realizáciou samotnej 
stavby, ale aj dodávkou veľkej časti technologického vy-
bavenia. Stavebné firmy, zrejme v honbe za vidinou zisku, 
začali postupne ponúkať nielen časti, ktoré ony nazývajú 
technickým zaradením budov (kúrenie, vzduchotechni-
ku, zdravotechniku, bleskozvod, osvetlenie, zásuvkové 
rozvody...), ale posúvajú sa aj k dodávkam vybavenia 
inteligentných budov, ba až k dodávkam samotných 
výrobných technológií a riadiacich systémov, ktoré majú 
byť umiestnené v nimi postavených budovách. Investori 
na túto „hru“ dosť často pristupujú. Ich motivácia je 
jasná – stavebná spoločnosť sa stáva generálnym dodáva-
teľom. Investorovi odpadajú problémy a náklady spojené 
s koordináciou medzi dodávateľmi stavebných a technolo-
gických častí a získa aj jedného garanta celej realizácie. 
Stavebná spoločnosť zase získa pridanú hodnotu, ktorá 
je tvorená sumou ziskov na jednotlivých technologických 
dodávateľoch.

Z vlastných skúseností si dovoľujem tvrdiť, že stavebné 
spoločnosti na Slovensku nie sú v skutočnosti pripravené 
na rolu vyššieho dodávateľa v takom zmysle, aby zabezpe-
čovali aj dodávku zložitejšej technológie alebo koordináciu 
viacerých profesií. Nedisponujú vlastnými technológmi ani 
špecialistami pre profesie, ktoré zastrešujú. Ich všeobec-
ný prístup je taký, že ponúknu subdodávateľom zmluvy 
s  veľmi tvrdými a nevyváženými obchodnými, garančnými 
a finančnými podmienkami, ktoré prenesú na subdodáva-
teľa niekoľkonásobné riziko v porovnaní s rizikom, ktoré 
znáša samotná stavebná spoločnosť. Spoliehajú sa na to, 
že kríza prinúti subdodávateľa akceptovať tieto podmienky. 
Koordinácia na stavbe vyzerá potom tak, že technologickí 
dodávatelia sa koordinujú sami. Stavbári sa tiež snažia 
maximum činností zabezpečovať lacnými živnostníkmi 
(ktorí v horšom prípade nie sú ani zaplatení).

Pravidlo, že outsourcovať by sme mali len činnosti, 
ktorým rozumieme, u nich absolútne neplatí. Najradšej 
outsourcujú činnosti, ktorým vôbec nerozumejú. Jediným 
kritériom výberu dodávateľa sa stáva cena. Cena, ktorá 
je však často fiktívna, lebo väčšinou oslovujú irelevantných 
dodávateľov. Výsledkami takejto realizácie investičného 
zámeru sa väčšinou stáva akási zlátanina technológie 
a stavby, ktorá je tak-tak funkčná a vôbec nie je z hľadiska 
dlhodobej prevádzky a údržby efektívna. Navyše aj tá 
obmedzená funkčnosť je garantovaná len počas záručnej 
lehoty – dvoch alebo piatich (?) rokov.

A investor? Ten potom investuje ďaleko viac po uplynutí 
záručnej lehoty. To je však už iný prípad.

Ing. Zoltán Lovász
výkonný riaditeľ 
PPA ENERGO, s. r. o.

Stavebné  
spoločnosti 
ako vyšší dodávatelia 
technológií

at
pj

ou
rn

al
.s

k


