UKAZOVATELE MANIPULÁCIE S MATERIÁLOM

INDICATORS OF MATERIAL HANDLING
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Anotácia: Ukazovatele manipulácie hodnotia súčasný stav manipulácie s materiálom,
ale môžu slúžiť aj ako podklad pre racionalizačné návrhy manipulačných systémov.
V príspevku sú uvedené vybrané ukazovatele technických parametrov manipulačných
zariadení, ukazovatele prevádzkových podmienok, ukazovatele kapacity a využitia zariadenia,
ukazovatele prácnosti, produktivity a pracovných síl, ukazovatele nákladov pri manipulácii
s materiálom, ukazovatele efektívnosti. V závere príspevku je spôsob stanovenia koeficienta
časového využitia manipulačných zariadení v praxi.
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Úvod
Manipulácia s materiálom predstavuje

najširšiu

oblasť

logistických

činností

a predstavuje všetky operácie súvisiace s premiestňovaním materiálu, surovín, zásob
vo výrobe a hotových výrobkov v rámci výrobného závodu alebo skladu podniku.
Manipulácia s materiálom patri medzi nákladovú položku, avšak nedodá materiálu žiadnu
pridanú hodnotu. Primárnym cieľom riadenia materiálového toku je minimalizovať
manipuláciu s materiálom. Aby bola manipulácia s materiálom hospodárna, je potrebné
dodržať nasledovné zásady:


manipulácia by mala byť zredukovaná na minimum,



vzdialenosti premiestňovania materiálov majú byť čo najkratšie,



vyžaduje sa plynulý pohyb materiálu s minimálnym prerušovaním,



manipulačné prostriedky musia byť štandardizované, ich konštrukcia má byť
hospodárna, účelná a viacúčelová.
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Manipulácia je realizovaná skupinou zariadení a prostriedkov (prepravných,
dopravných, zdvíhacích a pod.) tvoriacich celok, teda manipulačným systémom.

1. Ukazovatele manipulácie s materiálom
Ukazovatele vystupujú do popredia pri návrhoch racionalizácie manipulácie
s materiálom. Nové návrhy sú hlavne na zníženie vlastných nákladov, zvýšenie kapacity
výroby a produktivity práce. Racionalizačné návrhy predstavujú zásahy do súčasného stavu
a sú spojené s nákladmi na ich realizáciu. Preto je potrebné pred samotnou racionalizáciou
urobiť hodnotenie súčasného stavu.
Hodnotenie súčasného stavu manipulácie s materiálom môžeme vykonať pomocou
technickoekonomických ukazovateľov, ktoré ju čo najlepšie charakterizujú. V praxi
sa používajú nasledovné kategórie ukazovateľov:


ukazovatele technických parametrov manipulačných zariadení,



ukazovatele prevádzkových podmienok,



ukazovatele kapacity a využitia zariadenia,



ukazovatele prácnosti, produktivity a pracovných síl,



ukazovatele nákladov pri manipulácii s materiálom,



ukazovatele efektívnosti.

Ukazovatele technických parametrov manipulačných zariadení
Tieto ukazovatele udávajú výkon a prevádzkové vlastnosti manipulačných zariadení
a sú určené technickým prevedením a stavom zariadenia. Medzi najdôležitejšie patria: výkon,
menovitá a maximálna nosnosť, dopravná rýchlosť bez nákladu a s nákladom, pracovný dosah
zariadenia, váha, spotreba pohonných hmôt tzn. technické údaje zariadení. V prípade
skladovania je to napr. aj nosnosť podláh, stav podláh, svetlá výška a šírka prechodových
uličiek, veľkosť plôch apod. Tieto informácie sú dôležité z hľadiska voľby manipulačných
zariadení v týchto objektoch.

Ukazovatele prevádzkových podmienok
Vyjadrujú výkonové a prevádzkové požiadavky napr. ukazovatele objemu dopravných
výkonov (tony, kusy, m3) podľa manipulovaných materiálov za určitý čas (rok, deň, hodina,
smena a pod.), ukazovatele objemu dopravných výkonov na 1 tonu hotového výrobku,
ukazovateľ objemu dopravy v km/tonu hotového výrobku. Posledný uvedený je zároveň
aj ukazovateľom kvality organizácie materiálového toku v prevádzke.

V skladovom hospodárstve ukazovateľom objemu výkonov je obrat skladu v t/m2 za časovú
jednotku. Týmto ukazovateľom charakterizujeme aj využitie skladových plôch a obrat
materiálu v skladoch.
Medzi tieto ukazovatele patrí aj súčiniteľ nerovnomernosti, ktorý udáva koľkokrát maximálny
objem manipulovaného materiálu za časovú jednotku prevyšuje priemerný objem
pri jednotlivých operáciách alebo na určitých úsekoch. Tento súčiniteľ vyjadruje požiadavku
na operatívnosť manipulačného zariadenia.
Do tejto skupiny ukazovateľov patria aj priebežný čas manipulácie, výška stohovania, počet
pristavených vagónov pre ložné práce a iné podľa špecifickej problematiky manipulácie.

Ukazovatele kapacity a využitia zariadenia
Tieto ukazovatele charakterizujú celkové využitie zariadenia z hľadiská výkonu
a časového fondu zariadenia. Medzi ukazovatele časového využitia patria: ideálny,
nominálny, efektívny hodinový fond zariadenia a skutočne odpracované hodiny [2],
koeficient využitia časového fondu zariadenia, v praxi uvádzaný aj koeficient časového
využitia, smennosť zariadenia – priemerná a kapacitná.
Ďalšie ukazovatele z tejto skupiny vyjadrujú využitie výkonu manipulačných
zariadení: priemerný denný výkon v t, ks, m3 za deň, maximálny denný výkon zariadenia,
ukazovateľ prevádzky manipulačných zariadení (je to pomer skutočne pracujúcich zariadení
k inventarizovanému stavu), priemerne loženie vozíka, koeficient využitia jázd, koeficient
využitia skladových plôch, koeficient využitia priestoru skladu, zaťaženie skladových plôch.

Ukazovatele prácnosti, produktivity a pracovných síl
Táto skupina ukazovateľov charakterizuje vplyv organizácie práce a využitia
zariadenia na zvládnutie manipulačných úloh a na potrebu pracovných síl. Patria sem hlavne:
prácnosť manipulácie, hodinové fondy pracovníka, počet pracovníkov na manipuláciu,
produktivita manipulácie s materiálom a iné.

Ukazovatele nákladov pri manipulácii s materiálom
Najdôležitejšími ukazovateľmi tejto skupiny sú náklady na manipuláciu 1t alebo 1 ks
výrobku. Je to pomer celkových nákladov na manipuláciu s výrobkami k ich množstvu,
vyjadrené v tonách alebo kusoch.. V praxi sa pri podrobných hodnoteniach používajú
aj náklady na 1 t dopravných výkonov, kde sa porovnáva hospodárnosť rôznych druhov
manipulačných operácií ako je napr. vykládka, nakládka, zdvíhanie bremien a pod je to pomer

celkových nákladov na určitú vymedzenú operáciu k celkovému množstvu materiálu
za sledované obdobie. Do tejto skupiny patria aj náklady na 1 prevádzkovú hodinu zariadenia,
náklady na 1 tkm dopravy, ktorý vypočítame, ako podiel nákladov na dopravu 1t materiálu
a dĺžky dopravnej trasy. Ďalším ukazovateľom, charakterizujúcim náklady v manipulácií
s materiálom sú aj náklady na manipuláciu k celkovým výrobným nákladom.

Ukazovatele efektívnosti
Tieto ukazovatele vystupujú do popredia pri racionalizačných návrhoch manipulácie,
pri porovnávaní viacerých variantov. Patria sem celkové jednorazové náklady na investície –
nadobudnutie zariadenia, úspora ročných prevádzkových nákladov, čas návratnosti
jednorazových nákladov, životnosť zariadenia, koeficient efektívnosti investícií, koeficient
hospodárnosti , náklady na úsporu jednej pracovnej sily a iné.
Technickoekonomické ukazovatele charakterizujú technickú a ekonomickú úroveň
manipulácie s materiálom v podniku ako celku, alebo na jeho jednotlivých úrovniach. Okrem
uvedených môžeme pre oblasť manipulácie vytvárať ešte množstvo iných ukazovateľov.

2. Stanovenie koeficienta časového využitia manipulačných zariadení v praxi
Koeficient časového využitie kč manipulačných zariadení sa môžu určiť pre celú
skupinu zariadení alebo sa určuje zvlášť pre každú skupinu zariadení, napr. pre
vysokozdvižné

vozíky,

skladovacie/vyskladňovacie

systémy,

dopravníky,

pásy,

automatizované manipulačné a skladovacie zariadenia a pod., čo nám poskytne lepší obraz
o ich používaní v prevádzke.
Týmto koeficientom môžeme hodnotiť počet skutočne odpracovaných hodín
zariadenia alebo skupiny zariadení za určitú dobu (mesiac, rok) a predstavuje percentuálne
vyjadrenie v akej miere sa za sledované obdobie využíval kalendárny časový fond pre
produktívnu činnosť.
Koeficient vypočítame podľa jednoduchého vzorca:
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kde t s – skutočne odpracované strojové hodiny, doba prevádzky manipulačného zariadenia
za sledované obdobie v hodinách, v min; t.j. doba po ktorú zariadenie podáva výkon,
t f  počet hodín, v ktorých boli jednotlivé zariadenia k dispozícii.
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Pre stanovenie tohto súčiniteľa je pracné hlavne získanie skutočne odpracovaných
hodín t s, čo si vyžaduje precíznu evidenciu činnosti manipulačného zariadenia. Na grafe 1 je
zobrazená veľkosť koeficientu časového využitia 3 sledovaných vysokozdvižných vozíkov vo
vybranej prevádzke.
Koeficient časového využitia vysokozdvižných vozíkov bol zisťovaný počas piatich
pracovných smien. Sledované vozíky vykonávali zásobovanie výrobnej linky materiálom so
skladu a jeden vozík pracoval v rámci sledovaného obdobia aj v sklade (zakladanie
a vykladanie materiálu do a z regálového zakladača).
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Graf 1: Koeficient časového využitia manipulačných zariadení
Zo

sledovaných a vypočítaných

hodnôt

vyplýva, koeficient

časového

využitia

vysokozdvižných vozíkov je vyšší ako 80%, čo nás vedie k záveru, že vysokozdvižné vozíky
sú v danej prevádzke využívané optimálne (odborná literatúre uvádza rozmedzie 80  90 %,
min. na 60%)
Na grafe 2 je zobrazená veľkosť koeficientu časové využitie hydraulických rýpadiel
používaných na prekladanie nerastných surovín.
Z grafu 2 vidíme, že koeficient časového využitia časové využitie jednotlivých
hydraulických rýpadiel v sledovanom období, v tomto prípade 1 rok, je pomerne nízky, čo je
spôsobené viacerými faktormi: predpísané povinné denné prehliadky – denná údržba,
cyklické opravy, rýpadlá sú nasadené do prevádzky len vtedy, keď je k dispozícii vhodná

komodita. Na nízke časové využitie rýpadiel má vplyv aj presun rýpadiel medzi jednotlivými
pracoviskami [2].
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Obr. 2. Koeficient časového využitia zariadení

ZÁVER
Ako vidíme z uvedených príkladov, koeficient časového využitia môže v praxi dosahovať
rôzne hodnoty. Hodnoty koeficienta časového využitia sú ovplyvnené viacerými faktormi:
prevádzkovými podmienkami v ktorých zariadenie pracuje, jeho mobilitou počas prevádzky,
technológiou práce (už dopredu môže určovať jeho nízke časové využitie), neplánované
poruchy zariadenia, vplyv poveternostných podmienok, v prípade prevádzky na voľnom
priestranstve, kvalita manipulovaného materiálu a iné.
Na záver môžeme konštatovať, že aj príliš vysoké využitie môže byť rovnako škodlivé
ako nízke. V prevádzke je nutné dodržiavať pravidlo aby manipulačné zariadenia pracovali
naložené a chod  beh prázdnych zariadení by mal byť minimálny.
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