
GLASS SERVICE CÉGPROFIL

• 1990-ben kezdte meg működését a magántulajdonban 
lévő cég

• az üvegolvasztási folyamat optimalizálása érdekében 
kifejlesztett eszközök és szoftveres rendszerek, 
mérnöki tanácsadás

• GS saját kutatásai
• GS által nyújtott laboratóriumi szolgáltatások
• GS-nek több mint 200 vevője van a világ több mint 40 

országában
• Küldetés: A vevőink termékeinek minőségét javítani, 

vagy a hatékonyságot növelni, miközben az olvasztás 
költségét és a kibocsájtás mértékét csökkentjük.
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Divisions of Glass Service Inc. : 
• R&D
• GFM Furnace & Forehearth Simulation
• Glass Forming Simulation (GS ACT)
• Physical Modelling
• Advance Furnace Control ESIII 
• Glass Defects Analysis
• Furnace Inspections (GSEE)
• Engineering (small furnaces)
• Raw Materials Deliveries
• Burners (FlammaTec)
• Electric heating systems (F.I.C., UK)



GLASS SERVICE ALAPANYAGOK SZÁLLÍTÁSA



ALAPANYAGOK IMPORTJA

Az alapanyagok szállítása több féle szállítási mód kom binációjával 
történik.

•A gyártás megtörténte után az alapanyagokat tengeri, közúti, vagy 
légi úton juttatják el az importőrhöz, vagy az elosztási ponthoz.

•A mintákat gyakran légi úton küldik, a tényleges szállítások a közúti és tengeri 
fuvarozás kombinációjával történik.

•Folyami szállítást gyakran akkor alkalmaznak, ha a kontinens belsejéből kell 
egy kikötőbe eljutatni az árut, majd onnan tovább hajózik.



JOGSZABÁLYOK

•Az alapanyagok importját 4 fő jogszabály szabályozza:

• REACH rendelet = vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, 
engedélyezését és korlátozását szabályozó rendelet

• CLP rendelet (Classification, Labelling and Packaging = anyagok és 
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról) 

• ADR = Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 
Szállításáról szóló Európai Megállapodás

• IMDG CODE = Veszélyes Áruk 
Nemzetközi Tengerészeti Kódexe

ALAPANYAGOK IMPORTJA



REACH RENDELET

•„nincs adat, nincs piac”

•az információáramlás harmonizálása

•regisztrálás

•határidők

•SIEF (Substance Information Exchange Forum =anyaginformációs 

cserefórum), LoA (Letter of Access = hozzáférési megbízás) tagság, 

társ-regisztráció

•felhatalmazás és korlátozás

ALAPANYAGOK IMPORTJA



ALAPANYAGOK IMPORTJA



CLP RENDELET

•osztályozás

•harmonizált osztályozás

•MSDS (Material Safety Data Sheet = biztonsági adatlap)

•e-SDS (Extended Safety Data Sheet) és az expozíciós forgatókönyv

•GHS = az ENSZ által összeállított Globally Harmonized System of 

Classification and Labeling of Chemicals (Vegyi anyagok osztályozásának és 

címkézésének egyetemes harmonizált rendszere)

•új szimbólumok és kifejezések (lecserélik a DSD = Dangerous Substances 

Directive DPD=Dangerous Preparations Directive kifejezést)

ALAPANYAGOK IMPORTJA



ADR Agreement = Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállít ásáról szóló 
Európai Megállapodás

•veszélyes áruk közúti fuvarozása

•megállapodás

•osztályozás (részben harmonizált)

•címkézés

•gépjárművel szembeni elvárások

•kötelességek és felelősségek

•GHS

ALAPANYAGOK IMPORTJA



IMDG CODE = Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kóde xe

•veszélyes áruk tengeri fuvarozása

•IMO = International Maritime Organization = Nemzetközi Tengerészeti 

Szervezet

•minden ENSZ tagállamra kötelező

•további kötelezettségek

•IMDG magasabb rendű mint az ADR

ALAPANYAGOK IMPORTJA



ALAPANYAGOK GYÁRTÁSA

• Az alapanyagok gyártói két forrásból szerezhetnek be alapanyagot a saját 
termelésükhöz:

• bányák
• tőzsdék

• Mindkét esetben a gyártó tovább dolgozza fel az alapanyagokat annak 
érdekében, hogy az az üveggyártáshoz felhasználható legyen.



• Az alapanyagok bányászatánál az árak tendenciájukban konstansnak 
mutatkoznak, és a gyártó általános és termelési költségeitől függnek.

• A versenyképességüket az alábbi tényezők befolyásolják:

•FOREX (nemzetközi devizapiac) -> árfolyamok
•általános költségek
•árrés
•munkaerő költség
•logisztikai költségek

ALAPANYAGOK GYÁRTÁSA



• Olyan gyártók esetén, melyek a saját alapanyagaikat a tőzsdén szerzik be, 
az árak folyamatosan ingadozhatnak.

• Ezek a gyártók két módot alkalmaznak a beszerzéseiknél:

• „azonnal”
• a múlt valamilyen átlaga alapján

• Az ő versenyképességüket az alábbi tényezők befolyásolják:

• FOREX nemzetközi devizapiac kétszeresen
• árrés
• az alapanyag kereslete és kínálata
• spekulációs várakozások

ALAPANYAGOK GYÁRTÁSA



KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSE

• A nyersanyagok szállítási környezete folyamatosan változik.

• Ennek okán a kockázatokat csökkenteni kell. 

• A kockázatkezelés alapvetően három módon történik:

• hosszú távú szerződések
• o hedging (fedezeti üzlet)
• o árfolyamrögzítés



GLASS SERVICE ALAPANYAGAI



Raw Materials Introduction

11 országban több mint 120 vevő:
•Csehország: 75 %, export: 25 %

Az eladott alapanyagok éves mennyisége több mint 5.500 tonna .
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GLASS SERVICE ÁLTAL SZÁLLÍTOTT ALAPANYAGOK

CSISZOLÓ KEVERÉKEK
cérium alapú csiszoló keverékek

RITKAFÖLDFÉM OXIDOK
cérium oxid
erbium oxid
neodímium oxid

ALAPANYAGOK
bárium karbonát
borax dekahidrát
borax pentahidrát
kalcium karbonát
kálium karbonát
kálium nitrát
szóda
nátrium szulfát

KÉSZRE KEVERT ALAPANYAGOK
granulátum, pellet, gyöngy
kristályüveg keverék
boroszilikát-üvegkeverék
egyedi igény szerinti keverék

SPECIÁLIS ANYAGOK
antimon trioxid
kobalt oxid
réz oxid
ólom oxid
nikkel oxid
paracerin (finomított szénhidrogén 
viaszok keveréke)
parafin
vörös ólom
nátrium antimonát
nátrium szelenit
fém szelén
cink oxid
cink szelenit



GLASS SERVICE EGYEDI IGÉNYEK SZERINT 
ELŐKEVERT KEVERÉKEKET IS SZÁLLÍT

GLASS SERVICE EGYEDI IGÉNYEK SZERINT ELŐKEVERT 
KEVERÉKEKET IS SZÁLLÍT

•készre kevert alapanyag (granulátum, por, pellet, stb.)
•előolvasztott üveg (darabos, pogácsa, csepp)

•egyedi igények szerinti keverékek
• színező és színtelenítő adalékok
• előkevert granulátumok a kiporzás elkerülésére (környezetvédelem)
• az egyedi igények szerinti keverékek lehetnek por, granulátum, vagy 

előolvasztott formában

•GLASS SERVICE próbaolvasztásokat tud végezni a teszt 
kemencéjében az egyedi igények szerint összeállított adalékokkal, vagy 
keverékekkel.

Ilyen módon beállítható például a szemcse méret új projekteknél.     



VEVŐ IGÉNYE SZERINTI ELŐKEVERT ANYAGOK

Példák az el őkevert anyagokra

Pogácsa Darabos                                Örlemény  



AZ ALAPANYAGOK TANÚSÍTÁSA

REACH SZERINTI TANÚSÍTÁS

•a REACH kulcskérdés a szállításainknál
•minden anyag származása:

• Európai Unió
• REACH tanúsított harmadik országbeli szállító
• GLASS SERVICE saját REACH regisztrációja

•Biztonsági adatlap és más dokumentumok
• REACH megfelelőség 
• magyarul is rendelkezésre állnak
• az érvényes szabályozásnak megfelelő expozíciós forgatókönyv



AZ ALAPANYAGOK TANÚSÍTÁSA
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ISO 9001:2015 SZERINT TANÚSÍTVA

•A minőség kulcs paraméter, ennek következetes fenntartása az ISO 9001 
szerint történik.

•Az alapanyag beszerzés és forgalmazás teljes folyamata az ISO 9001 
szerint tanúsított.

•GLASS SERVICE minőségpolitikai nyilatkozata: GLASS SERVICE a.s. arra 
törekszik, hogy megőrizze a jelenlegi vevőit és újakat toborozzon a vevői 
igények minőségi szolgáltatásokkal és árukkal való kielégítése útján.

AZ ALAPANYAGOK TANÚSÍTÁSA



Raw Materials Certification



SZÁLLÍTÁSI LÁNC ELVE

Rövid szállítási lánc elve

•A mai versenykörnyezetben kevés lehetőség adódik hosszú értékesítési 
Láncra

•A hosszú szállítási lánc szükségtelenül megnöveli az anyagok költségeit.

•GLASS SERVICE egyszerű, három pontos szállítási lánc rendszert 
alkalmaz, elkerülve a fölösleges szereplők bekapcsolását.
Gyár → GLASS SERVICE → Vevö

•Ezen rendszer célja a maximális szállítási hatékonyság elérése 
optimális megoldással.



AZ ALAPANYAG SZÁLLÍTÁSI ÜZLETÁG FEJL ŐDÉSE

Overview of the development

•Az alapanyag szállításnak 20 éves története van, de amióta 2010-ben 
a GLASS SERVICE felvásárolta, folyamatos a növekedés.

•Új termékek bevezetésével és az Európában végbement fejlesztések 
eredményeként a növekedési ütem további emelkedik.
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"Annual turnover development"



Izgalmas id őket élünk meg az alapanyag tudományok területén, 
és GLASS SERVICE boldogan vesz részt ebben.



KÖSZÖNÖM SZÉPEN A FIGYELMET


