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Ešte pred desiatimi rokmi pôsobilo na Slovensku niekoľko 
spoločností, z ktorých každá zamestnávala stovky 
elektromontérov alebo montérov SKR. Tieto spoločnosti 
dbali na to, aby v takýchto pracovných pozíciách pôsobili 
ľudia s adekvátnym vzdelaním. Bolo ťažko predstaviteľné, 
aby v pozícii elektromontéra pracoval človek, ktorý 
neukončil školu elektrotechnického zamerania a nemal 
kvalifikáciu podľa platných vyhlášok. Firmy zamestnávajúce 
montérov sa starali o vzdelávanie svojich zamestnancov 
tak, aby si osvojovali okrem technických znalostí aj 
znalosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
V tých časoch sa považovalo za konkurenčnú výhodu, ak 
spoločnosť dokázala preukázateľne doložiť, že má veľký 
počet pracovníkov disponujúcich rôznymi oprávneniami, 
pričom oprávnenia vyžadované predpismi a normami 
na práce s „vyhradenými technickými zariadeniami 
elektrickými“ sa považovali za nutnosť. Tento prístup 
nielenže vyžadovala legislatíva, ale bol natoľko zakorenený 
v povedomí odbornej verejnosti, že bolo nepredstaviteľné 
poveriť prácami na takýchto zariadeniach firmy, ktoré 
nedokázali preukázať spôsobilosť svojich zamestnancov. 
Takýto stav garantoval kvalitu vykonávaných prác (montéri 
na stavbe boli schopní odborne riešiť problémy, ktoré 
projektant nemohol predpokladať ap.) a mal aj pozitívny 
vplyv na bezpečnosť samotných pracovníkov počas montáže 
i neskorších používateľov zmontovaného zariadenia.

Pokles počtu zákaziek s nárokom na veľký počet montérov, 
tlak konkurencie na znižovanie cien a zmena legislatívneho 
prostredia (zlepšenie podmienok pre živnostníkov) a 
mnoho iných vplyvov malo za následok výrazné zníženie 
montážnych kapacít jednotlivých spoločností. Temer 
všetky „veľké“ elektromontážne spoločnosti, stavební 
a technologickí dodávatelia na Slovensku sa vybrali cestou 
„outsourcingu“ časti montážnej kapacity. Montážne 
výkony zabezpečujú spoluprácou s menšími montážnymi 
organizáciami, živnostníkmi a skupinami živnostníkov, ktorí 
často nemajú ani nevyhnutnú kvalifikáciu, ale sú „lacnejší“. 
Tento trend bol asi ekonomickou nevyhnutnosťou. Stratil 
sa ním však celospoločenský systematický prístup 
k vzdelávaniu montážnych pracovníkov, ako aj kontrola 
nad ich kvalifikáciou. A tak je dnes úplne bežné, že práce 
pri montáži elektrických zariadení vykonávajú osoby, ktoré 
nemajú elektrotechnické vzdelanie. Kvalita, spoľahlivosť 
a bezpečnosť ich samých, ako aj budúcich používateľov 
tým trpí.

Ing. Zoltán Lovász
výkonný riaditeľ
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Odborná spôsobi-
losť elektromon-
térov a kvalita

at
pj

ou
rn

al
.s

k

Moderné riešenia 
pre plastikársky 
priemysel
Švajčiarska spoločnosť Buss je dôkazom, že aj pri zmiešavači 
možno dosiahnuť vyššiu prispôsobiteľnosť a bezpečnosť.

Guľôčky, prášky a často aj farbivá a vlákna sú základnými suro-
vinami pri výrobe vysokokvalitných plastov. S cieľom dosiahnuť 
 očakávané vlastnosti výsledných produktov musí byť zloženie 
jednotlivých prísad stále. 
Vytváranie zmesi generuje 
teplo, ktoré treba spoľahlivo 
odvádzať, aby bola zaručená 
bezpečnosť procesu, zaria-
denia a ochrana prostredia.

Vylepšenia na získanie 
väčšej bezpečnosti 
a prispôsobiteľnosti

Rad strojových zariadení MX bol špeciálne vyvinutý pre výrobu 
 vysokokvalitnej plastickej zalievacej hmoty na obaly káblov. Vstupný 
produkt – plastové guľôčky – sa rozpúšťa a mieša s funkčnými prí-
sadami. Stephan Jurt, vedúci oddelenia prevádzkových riadiacich 
systémov, opisuje vysoké nároky tohto procesu: „Prísady často 
tvoria len malú časť zalievacej hmoty a napriek tomu musia byť 
v zalievacej hmote stále optimálne rozložené.“ Ďalším problémom 
je teplo, ktoré sa pri výrobe zalievacej hmoty generuje, čo môže 
viesť k prehriatiu týchto produktov citlivých na teplo. Avšak vďaka 
špeciálnemu výrobnému postupu zaručuje zmiešavač optimálne 
a rovnomerné rozmiešanie a presné riadenie teploty počas výro-
by zalievacej hmoty. Vyprázdňovanie závitovkového pretláčacieho 
zariadenia môže byť z hľadiska bezpečnosti potenciálnym rizikom. 
Rad strojových zariadení MX je z hľadiska zaručenia prevádzkovej 
bezpečnosti vybavený chybovo tolerantným bezpečnostným PLC 
Simatic S7-315F-2DP, ktorý riadi bezpečnostné aj štandardné 
úlohy.

Nižšie náklady a certifikovaná bezpečnosť

Vďaka možnosti skombinovať štandardné aj bezpečnostné úlohy 
riadenia v jednom riadiacom systéme sa podarilo znížiť celko-
vé  náklady na hardvér aj inžiniering. Obsluhe slúži ako rozhranie 
človek – stroj operátorský panel SIMATIC Multi Panel MP 377 
Key,  pričom obrazovky boli programované pomocou HMI softvéru 
Simatic WinCC flexible. 

Spoločnosť Buss používa tiež vzdialené V/V ET 200S s bezpečnost-
nými V/V modulmi, aby zabezpečila optimálnu úroveň bezpečnosti 
a zredukovala káblovanie. Jednoduchšia architektúra celého sys-
tému je výhodou nielen pre firmu Buss, ale najmä pre jej zákaz-
níkov. Operátori strojov ťažia aj z nižších nákladov na skladovanie 
náhradných produktov a nižších výdavkov na servis. „Vďaka využitiu 
bezpečnostného PLC Simatic S7-F sa nám podarilo splniť požia-
davky normy ISO 13849. Túto úroveň bezpečnosti sme si museli 
dať aj certifikovať,“ vysvetľuje S. Jurt. Každé strojné zariadenie je 
preto preskúšané a certifikované pomocou nástroja Siemens Safety 
Evolution Tool, ktorý je bezplatne dostupný na webových stránkach 
spoločnosti Siemens.

Spracované podľa prípadovej štúdie spoločnosti Siemens AG.
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