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W temacie numeru Tomasz Chojnacki pisze:

cesów zachodzących w magazynie. A jakie

„Przeznaczenie i funkcjonalność obiektu mu-

będą skutki wdrożenia „sztucznej inteligencji”

szą zostać zaplanowane możliwie wcześnie,

w procesy składowania i dystrybucji? Tego

a dokładniej – jeszcze przed etapem jakichkol-

nie wiemy i wszystko jest przed nami, o czym

wiek działań inwestycyjnych i projektowych”.

pisze Marcin Figlarek w tekście o „uczących się

To stwierdzenie oddaje istotę całego podejścia

magazynach”.

do problematyki tworzenia magazynów. Specjaliści projektujący magazyn czy centrum logi-
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styczne uwzględnią wszystkie aspekty dotyczące planowanej inwestycji, czyniąc ją efektywną
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S P I S

T R E Ś C I

Fot. EnerSys

10 WARUNKÓW

MODERNIZACJI FLOTY

AKUMULATORÓW
ENERSYS
W miarę jak silniki elektryczne w coraz większym stopniu zastępują silniki spalinowe w magazynach
i w obszarach produkcyjnych, jakość i sprawność akumulatorów trakcyjnych staje się obiektem coraz większego
zainteresowania. Podczas gdy tradycyjne akumulatory kwasowo-ołowiowe pozostają w dalszym ciągu
popularne i niezawodne, nowsze i bardziej innowacyjne technologie kwasowo-ołowiowe jak również rozwiązania
alternatywne takie jak akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion) oferują operatorom duże możliwości znaczącej
4

poprawy swojej codziennej strategii pracy, zmniejszając przy tym tzw. całkowity koszt posiadania (TCO).

A R T Y K U Ł

S P O N S O R O W A N Y

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: 10 warunków modernizacji floty akumulatorów

Poniżej przedstawiamy 10 głównych punktów jakie użytkownicy

nie musi odbywać się w specjalnych pomieszczeniach o okre-

powinni uwzględnić, by móc czerpać korzyści z tych nowych

ślonych możliwościach odprowadzenia gazów dla eliminacji

technologii.

zagrożenia zdrowia i zanieczyszczenia produktu.
Rozwiązanie: Akumulatory TPPL nie wydzielają gazu podczas

1. MAKSYMALIZACJA CZASU UŻYTKOWANIA POJAZDÓW

ładowania, a co za tym idzie powyższe zagrożenia nie wystę-

DO CELÓW PRODUKCYJNYCH

pują. Pozwala to również na uniknięcie kosztów wyposażenia

Wyzwanie: W przypadku eksploatacji pojazdów wyposażo-

pomieszczenia, w którym odbywa się ładowanie a także koniecz-

nych w tradycyjne akumulatory, pracujących w trybie wielozmia-

ności przemieszczania się pojazdów pomiędzy rejonem produk-

nowym, wymiana rozładowanego akumulatora oznacza stratę

cyjnym, magazynem a miejscem ładowania akumulatorów.

czasu. Ponadto niezbędne są również akumulatory zapasowe,

Wyzwanie: Akumulatory z ogniwami zalewanymi wymagają

które stanowią dodatkowy koszt i wymagają zapewnienia prze-

znaczącej obsługi, obejmującej m.in. regularne uzupełnianie

strzeni na składowanie.

wody. Czynności te są czasochłonne, niosą za sobą zagrożenia

Rozwiązanie: Akumulatory VRLA wykonane z cienkich płyt z czy-

dla operatorów i zakładu produkcyjnego a także – w dużych

stego ołowiu (TPPL) pozwalają na nieprzerwaną pracę pojazdów,

obiektach – generują wysokie koszty zużycia wody.

również w systemie wielozmianowym. Akumulatory TPPL umoż-

Rozwiązanie: Akumulatory TPPL skracają czas obsługi, minimali-

liwiają stosowanie wysokich wartości prądu ładowania, a przy

zują zagrożenia i koszty ponieważ – dzięki procesom wewnętrz-

tym dopuszczają ładowanie okazjonalne podczas naturalnych

nej rekombinacji – nie wymagają one uzupełniania wody.

przerw w trakcie zmiany; akumulatory pozostają wewnątrz
4. MINIMALIZACJA KOSZTÓW ENERGII

wózka, co eliminuje czas wymiany.

Wyzwanie: Zalewane akumulatory kwasowo-ołowiowe wy2. ŁADOWANIE AKUMULATORÓW „NA MIEJSCU”

magają przeładowania na poziomie 10-20% aby wytworzyć

BEZ ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I RYZYKA

mieszanie kwasu i zminimalizować rozwarstwienie. To generuje

ZANIECZYSZCZENIA PRODUKTU, PRZY ZACHOWANIU

koszty zużycia energii i wpływa na tzw. ślad ekologiczny zakładu.

KONTROLI NAD KOSZTAMI OBSŁUGI I MINIMALIZACJI

Rozwiązanie: W przeciwieństwie do powyższego akumulatory

KOSZTÓW ENERGII

TPPL wymagają niższego poziomu przeładowania wynoszącego

Wyzwanie: Podczas ładowania akumulatory z ogniwami zalewa-

zazwyczaj 8 – 10 %. Stosowanie akumulatorów TPPL wraz z od-

nymi uwalniają mieszaninę tlenowodorową. Dlatego ich ładowa-

powiednimi prostownikami pozwala na oszczędności energii

nie musi odbywać się w specjalnych pomieszczeniach o okre-

rzędu 30%.

ślonych możliwościach odprowadzenia gazów dla eliminacji
zagrożenia zdrowia i zanieczyszczenia produktu.

5. ZMNIEJSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI WYMIANY

Rozwiązanie: Akumulatory TPPL nie wydzielają gazu podczas

AKUMULATORÓW

ładowania, a co za tym idzie powyższe zagrożenia nie wystę-

Wyzwanie: Bieżące koszty kapitałowe tradycyjnych akumulato-

pują. Pozwala to również na uniknięcie kosztów wyposażenia

rów są wyższe niż jest to naprawdę konieczne, co wynika z ich

pomieszczenia, w którym odbywa się ładowanie a także koniecz-

ograniczonej trwałości eksploatacyjnej.

ności przemieszczania się pojazdów pomiędzy rejonem produkcyjnym, magazynem a miejscem ładowania akumulatorów.
3. ZACHOWANIE KONTROLI NAD KOSZTAMI
KONSERWACYJNOOBSŁUGOWYMI MINIMALIZACJA
KOSZTÓW ENERGII
Wyzwanie: Podczas ładowania akumulatory z ogniwami zalewanymi uwalniają mieszaninę tlenowodorową. Dlatego ich ładowa-
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Graf obrazujący pełny cykl życia
akumulatora wg EnerSys

A R T Y K U Ł

S P O N S O R O W A N Y

Rozwiązanie: Akumulatory TPPL oferują oszczędność kosztów dzięki wyższej trwałości eksploatacyjnej pozwalającej na 1500 – 1600 cykli przy rozładowaniu na poziomie 60% przy obecnej konstrukcji.
Akumulatory te doskonale nadają się do zastosowań,
w których wymagana jest praca w stanie częściowego naładowania.
6. ZMNIEJSZENIE WYMAGAŃ W ZAKRESIE
PRZESTRZENI W POJAZDACH ELEKTRYCZNYCH
Wyzwanie: Do pracy w wąskich alejkach lub innych
miejscach o ograniczonej przestrzeni wymagane jest
stosowanie wózków o budowie kompaktowej.
Rozwiązanie: Dzięki zastosowaniu płyt o grubości
Fot. EnerSys

zaledwie 1 mm w porównaniu z płytami o grubości 9 mm stosowanymi w tradycyjnych bateriach, akumulatory

dzialna utylizacja przy zapewnieniu minimalnego oddziaływania

TPPL zajmują o 30% mniej miejsca niż ich odpowiedniki typu AGM.

na środowisko i jak najniższego kosztu.
Rozwiązanie: Na tym tle okazuje się, że akumulatory lito-

7. KOSZT I ORGANIZACJA SKŁADOWANIA

wo-jonowe mogą stwarzać problem, ponieważ – niezależnie

AKUMULATORÓW ZAPASOWYCH

od ich typu – wymagają analizy chemicznej w celu stwierdzenia

Wyzwanie: W czasie składowania akumulatory tradycyjne

ewentualnej zawartości cennych materiałów. Recykling akumu-

należy doładowywać z częstotliwością od 6 do 12 tygodni.

latorów litowo-żelazowofosforanowych (LFP) jest jak na razie

Ponadto konieczne jest zatrudnienie osób, które będą śledziły

nieopłacalny, a w przypadku akumulatorów litowo-kobaltowych

napięcie otwartego obwodu akumulatorów posiadanych na sta-

(LCO) istnieje możliwość odzysku kobaltu, którego wartość

nie oraz – gdy będzie to konieczne – dokonywały ładowania

stanowi ok. 10% ceny nowego ogniwa. Przewiduje się jednak,

przyspieszonego.

że możliwość recyklingu akumulatorów litowo-jonowych będzie

Rozwiązanie: O ile w momencie rozpoczęcia składowania były

ulegać stopniowej poprawie. W odróżnieniu od w/w akumula-

one w pełni naładowane, akumulatory TPPL można przecho-

torów ogniwa kwasowo-ołowiowe są łatwo i niemalże w pełni

wywać przez okres dwóch lat w temperaturze 20°C; zmniejsza

odzyskiwalne.

to potrzebę ich nadzoru, konieczność ładowania przyspieszonego a także redukuje koszty.

10. NIEZAWODNE AKUMULATORY DLA WSZELKICH
WYZWAŃ

8. MINIMALZIACJA KOSZTÓW KAPITAŁOWYCH

Wyzwanie: Akumulatory mogą być narażone na trudne warunki

AKUMULATORÓW

środowiskowe, w tym wstrząsy, drgania, szeroki zakres tempera-

Wyzwanie: Branża przemysłowa jest mocno zainteresowana

tur roboczych oraz niezbyt delikatne obchodzenie się ze strony

zastosowaniem akumulatorów Li-Ion w zastępstwie ogniw

niedoświadczonego personelu obsługowego.

kwasowo-ołowiowych. Jedynym mankamentem tej technologii

Rozwiązanie: Ziarnista struktura czystego ołowiu stosowane-

jest jej koszt.

go w akumulatorach TPPL powoduje, że ich płyty nie są podatne

Rozwiązanie: Stosunek kosztu akumulatorów TPPL

na korozję. Dzięki swej trwałej budowie i kompozycji materiałów

do standardowych ogniw typu kwasowo-ołowiowego wynosi

akumulatory te są również odporne na silne wstrząsy i drgania.

od 1,4 do 1,6 podczas gdy jeszcze niedawno współczynnik ten

Ponadto są one przystosowane do pracy w dużo szerszym

dla wielu akumulatorów litowo-jonowych wynosił od 4 do 6.

zakresie temperatur w porównaniu z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi innej konstrukcji.

9. RECYKLING ZMNIEJSZAJĄCY KOSZTY I NEGATYWNY
WPŁYW NA ŚRODOWISKO
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Wyzwanie: Jako że trwałość eksploatacyjna wszystkich akumu-

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ POBIERAJĄC

latorów jest ograniczona, istotną kwestią staje się ich odpowie-

ZA DARMO MOTIVE „POWER WHITE PAPER”.

A R T Y K U Ł

S P O N S O R O W A N Y

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Silne bodźce bezpieczeństwa

SILNE BODŹCE
BEZPIECZEŃSTWA
Z PATRYCJĄ RATAJCZAK ROZMAWIAŁ ANDRZEJ SZYMKIEWICZ
O działaniach związanych z bezpieczeństwem pracy w magazynie, koordynowaniem bezpieczeństwa
w sieciowych magazynach operatora logistycznego, z Patrycja Ratajczak, Głównym Specjalistą ds. BHP
w Kuehne + Nagel rozmawiał Andrzej Szymkiewicz
Andrzej Szymkiewicz: Zarządzanie bezpieczeństwem. Czy tak można powiedzieć o Pani pracy?
Patrycja Ratajczak: Tak, zarządzam. Koordynuję tematy związane z bezpieczeństwem pracy.
To jest trudne zadanie?
– Bardzo trudne, dlatego że wymaga
współpracy z zespołem pracowników.
Wymaga bieżącego śledzenia ciągle zmieniających się przepisów i szeregu innych
działań z tym związanych.
Czy główne działania są związane ze
zmianą mentalności pracowników dotyczącej bezpieczeństwa pracy? Jakie
obszary Pani zdaniem są najtrudniejsze?
– Przede wszystkim bezpieczeństwo
to jest podnoszenie świadomości wśród
pracowników. Uświadamianie tego, że gdy
będą wykonywać pracę w sposób bezpieczny, będzie się wiązało z tym, że będą
mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów, czyli do najbliższych. Każdy z nas
pracuje po to, żeby – przede wszystkim –
utrzymać swoje rodziny. Podnoszenie tej
świadomości ma bardzo duże znaczenie.
Przede wszystkim takie działania służb
BHP są o tyle trudne, że nie każdy daje

7

się tak łatwo, od razu, do czegokolwiek,
Fot. Log4.pl

B E Z P I E C Z N Y

M I X

jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów
bezpieczeństwa, przekonać. Czasami bywają oporne osoby i dopiero pokazywanie
im pewnych przykładów, czyli wypracowanie tego bezpieczeństwa na przykładach innych osób – najlepiej jeżeli to jest
tylko i wyłącznie na incydentach, a nie

Wypadki najczęściej powodują w firmie osoby,
które mają długi staż i wykonują pracę w sposób
rutynowy. Nasze statystyki potwierdzają,

na wypadkach sprawia, że wtedy do takich osób to trafia.

że do wypadków nie dochodzi wśród młodej,

Czyli przykład działa najlepiej?

kadry czy pracowników zatrudnionych przez

– Dokładnie tak. Same procedury zupeł-

agencję pracy tymczasowej, tylko wśród

nie nic nie dają. Wiadomo, że to jest rzecz

pracowników z wieloletnim stażem.

niezbędna, bo jest związana z przepisami
prawa polskiego. Też są procedury korporacyjne. Natomiast istotne jest przede
wszystkim wypracowanie zrozumienia,
że oni pracują zgodnie z przepisami nie
po to, żeby uniknąć kary za uchybienia,

faktycznie uwidaczniają, że nieprzestrze-

dzaju szkolenia tworzyć, żeby były za każ-

tylko przestrzegać zasady bezpieczeństwa

ganie tych przepisów, może być bardzo

dym razem dla pracownika atrakcyjne.

dla siebie samych.

niebezpieczne w skutkach.
Czyli pracujecie cały czas nad bezpie-

Ta zmiana świadomości to jeden z naj-

Czyli działacie takim silnym bodźcem?

czeństwem nie tylko w strukturach or-

trudniejszych celów. Jesteście na etapie

– Tak. To działa, konkretne przykłady i ob-

ganizacji pracy, ale poza nią?

osiągania tego celu, czy macie już ten

razy działają na wyobraźnię, w swojej pra-

– Tak, poza nią również. To jest nasz główny

stan osiągnięty?

cy u podstaw wykorzystujemy wiele ście-

cel, jaki założyliśmy sobie w Dziale QSHE .

Bywa różnie. Mogę powiedzieć, że więk-

żek w dotarciu do celu.

Co roku wyznaczamy sobie nowe cele i suk-

szość osób jest świadoma. Natomiast sam

cesywnie i konsekwentnie je realizujemy.

fakt, że prowadzimy bardzo dużo takich

Nagroda Lidera Bezpiecznej Pracy w Ma-

szkoleń profilaktycznych, cieszący się

gazynie to ważna dla Pani nagroda?

Rutyna to coś z czym Państwo walczą?

dużym powodzeniem.

– Oczywiście. Ona akurat zbiegła się

A może elementy rutynowych zachowań

Dzień bezpieczeństwa technicznego –

z dziesięcioleciem mojej pracy w firmie

nie są problemem, bo one niewątpliwie

spowodował, że utrwalamy bezpieczne

Kuehne + Nagel, więc jak najbardziej.

występują?

zachowania, pokazując bezpieczeństwo

Wywołuje u mnie miłe wspomnienia.

– Tak, wypadki najczęściej powodują w fir-

przez podczas warsztatów bhp. To jest
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mie osoby, które mają długi staż i wyko-

takie połączenie trochę zabawy i przemy-

Udział w konkursie pomaga Pani w pra-

nują pracę w sposób, właśnie, rutynowy.

canie tych tematów związanych z bezpie-

cy w jakiś sposób?

To nawet nasze statystyki potwierdza-

czeństwem. To musi być troszeczkę uroz-

– Oczywiście. Dzięki takiej nagrodzie,

ją, że wcale do wypadków nie dochodzi

maicone, żeby to bezpieczeństwo do tych

przede wszystkim rozmawiając z na-

wśród młodej, kadry czy wręcz pracow-

ludzi docierało, bo nie oszukujmy się,

szymi klientami, możemy się pochwalić,

ników zatrudnionych przez agencję pra-

różnie to bywa. Są osoby, które są zdyscy-

że w jakiś sposób ta nasza praca wielolet-

cy tymczasowej, tylko wśród pracow-

plinowane i zwrócenie im raz uwagi jest

nia w Dziale QSHE przynosi efekty. To nie

ników z wieloletnim stażem. Nad nimi

wystarczające, a są osoby, którym trzeba

jestem tylko ja jedna, tylko to jest grupa

właśnie najbardziej trzeba pracować, nad

podać konkretny przykład: „Słuchaj, jeżeli

osób, specjalistów, która nad tym sukce-

tymi pracownikami z długoletnim stażem.

nie będziesz przestrzegał tych przepi-

sem cały czas nieustannie pracuje. To nie

sów, to może się wydarzyć taka sytuacja.”

jest tak, że my coś zrobiliśmy i stanęli-

W jakich obszarach ta rutyna ma taki

Wtedy pokazujemy zdjęcia, obrazy, które

śmy w miejscu. Staramy się różnego ro-

zgubny skutek? Czy one wynikają z tego,
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że zmieniono konfigurację regałów w ma-

sie leczenia, rehabilitacji w stu procentach

ne. Organizujemy cykliczne Dni Bezpie-

gazynie na przykład?

może do nas wrócić. Oby to tak się zawsze

czeństwa, które wpływają na zachowa-

– Bardziej jest to kwestia takiego przy-

kończyło.

nia pracowników i właśnie na tę rutynę.

zwyczajenia, że pracownik zawsze tu jeź-

To powoduje, że zachowania się zmieniają.

dził, a w tej chwili jest towar gdzieś prze-

Czy określiłaby Pani prewencję BHP

sunięty i myślał, że zawsze tak powinien

jako wymierną, przynoszącą konkretne

Na przykład taki zdrowy styl życia, któ-

jechać. Jest to taki brak permanentnej

korzyści materialne?

ry też promujecie też ma wpływ na to,

kontroli nad tym co się robi.

– Tak, jak najbardziej. Myślę, że chociażby

że pracownicy najzwyczajniej w świecie

takie spotkania jak Dni Bezpieczeństwa

nie chorują. I to się też przekłada. Ab-

Technicznego, Dzień Zdrowia, są korzyst-

sencja jest takim najbardziej policzalnym

Czy mają Państwo dobry zgrany zespół
świadomy swojego bezpieczeństwa pracy?
– Ja myślę, że jest, bo jest współpraca.
Bardzo sobie cenię współpracę z moim
bezpośrednim przełożonym i zarządem.
Pracą operacyjną magazynu ktoś zarządza. Pani zarządza bezpieczeństwem
pracy. Czy ma to jakiś wpływ na efektywność takich działań operacyjnych w magazynie? Analizowaliście to Państwo?
Czy poprawienie bezpieczeństwa czymś
skutkuje?
– Przede wszystkim tym – z czego ja osobiście jestem dumna już przez tyle lat
pracy w Kuehne + Nagel – nie mamy
do czynienia z wypadkami zarówno śmiertelnymi jak i ciężkimi. To jest dla nas kluczowe. Wiadomo, że byłoby idealnie, aby
wypadki w ogóle się nie zdarzały, bo tego
byśmy sobie życzyli jako społeczeństwo,
nie tylko jako pracownicy służb BHP, ale
one będą się zdarzały i też sukcesem
firmy Kuehne + Nagel jest to, że statystyki nie kłamią. Otwieramy co raz więcej
lokalizacji, stan zatrudnienia nam rośnie,
a wypadkowość nam nie wzrasta. Ona
się utrzymuje albo maleje, są lata, gdy ona
się troszeczkę zwiększa, ale generalnie
można powiedzieć, że od paru już ładnych
lat na jednym poziomie się to wszystko
utrzymuje.
Czyli te zdarzenia są takie, nie chcę powiedzieć mniejszej wagi?
– Zgodnie z polskim prawem, są to wypadki lekkie, czyli powodujące czasową
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niezdolność do pracy i pracownik po okre-
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medium w pracy, szczególnie ta spo-

czyznach. Jeżeli są jakieś tematy niejasne,

– Pomagają. Znajdują się fundusze, żeby

wodowana wypadkami. Czy trudno lub

wchodzą jakieś nowe przepisy wszyscy

prowadzić szkolenia dodatkowe, prewen-

bardzo trudno było wdrożyć cały system

kierownicy, koordynatorzy, zawsze mogą

cyjne, czyli takie, które nie są wymagane

bezpieczeństwa, jeszcze go rozwijając?

zadzwonić do nas i pewne tematy też

prawem polskim.

Da się pogodzić to z normalną pracą

skonsultować. Prosta sprawa. Nie czuję

operacyjną?

się takim nadzorcą w negatywnym tego

Nad czym obecnie Państwo pracujecie?

– Bywa różnie. Tu nie ma co ukrywać. Nie

słowa znaczeniu, tylko bardziej jako pozy-

Co spędza Państwu sen z powiek?

jest to łatwa rzecz, ale dzięki zespołowi,

tywna osoba, która ma wspierać tę opera-

– Jest taki temat – powiedziałabym –

który mamy i dzięki konsekwencji, udaje

cję, niż przeszkadzać.

nie tyle trudny, ile bardzo pracochłonny.

się to robić.

To jest weryfikowanie uprawnień na wóz-

Jako główny specjalista BHP w firmie Ku-

Ważnym ogniwem zespołu.

ki. W świetle zmian, jakie weszły w sierp-

– Tak właśnie.

niu tego roku, trzeba być zgodnym z pra-

ehne + Nagel koordynuje Pani działania

wem, więc musimy to zrobić.

we wszystkich magazynach spółki. Jak

Wszędzie są takie same standardy jak

ta współpraca się układa?

tu w tej lokalizacji?

Co powinien zrobić Urząd Dozoru Tech-

– Między lokalizacjami bardzo dobrze.

– Wszędzie. Niezależnie od tego gdzie

nicznego w tej kwestii według Pani?

Ona jest właśnie wypracowana dzięki

ja jestem, w jakiej lokalizacji, wiem

– Na pewno bardzo byłyby przydatne

naszemu Działowi QSHE , w skład któ-

do kogo się powinnam udać, żeby pewne

różnego rodzaju szkolenia, spotkania,

rego wchodzą specjaliści z każdej lokali-

tematy przedyskutować.

chociażby właśnie, z pracownikami służb

zacji. Zarząd widzi sens w tym działaniu,

BHP, żeby doprecyzować pewne tematy.

to są nasze wspólne cele do osiągnie-

Czy można powiedzieć, że petent

Bo najłatwiej – jak wiemy – wydać jest

cia w danym roku. Każda z lokalizacji jest

lub ktoś, kto załatwia sprawy w każ-

rozporządzenie i później to egzekwować.

świadoma, że musimy je realizować.

dym z magazynów Kuehne + Nagel jest

Osobiście pozytywnie odbieram moją

tak samo bezpieczny?

współpracę z Urzędem Dozoru Tech-

-Tak, dbamy o to by tak było.

nicznego. Wiadomo, że są takie tematy,

Nie jest Pani nadzorcą?

gdzie nawet sam pracownik Urzędu nie

– Nie czuję się nadzorcą. Chociaż bywają
osoby, które by chciały, żeby tak było.

Jakie jest stanowisko zarządzających

jest w stanie od razu nam udzielić od-

Ale mają tą świadomość, że mogą z nami

firmą w kwestii bezpieczeństwa pra-

powiedzi. Wtedy pojawiłaby się kwestia

współpracować na takich właśnie płasz-

cy w magazynie. Pomagają Wam?

właśnie rozmowy, spotkania, żeby ewentualnie te niejasności doprecyzować.
Czyli, jak to bywa z polskim prawem,
problemem jest interpretacja. Jakie
plany mają Państwo na najbliższą przyszłość w obszarze bezpieczeństwa?
– W obszarze bezpieczeństwa będziemy
kontynuowali Dni Bezpieczeństwa Technicznego, analizowali wypadki w pracy,
zwracali uwagę na zagrożenia, na pracę
na wózku.
Wezmą Państwo udział w kolejnej edycji
konkursu ”Lider Bezpiecznej Pracy w Magazynie”?
– Jak najbardziej. Tak.
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Bardzo dziękuję za rozmowę.
Fot. Kuehne+Nagel
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Fot. Dexion

CZYTASZ: Zaplecze magazynowe

ZAPLECZE
MAGAZYNOWE

DLA WSPARCIA DZIAŁALNOŚCI
SERWISOWEJ
MAREK SKIBIŃSKI, DEXION POLSKA
„Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co
oni ciężko pracowali”, powiedział niegdyś Sokrates. W nawiązaniu do tej myśli filozofa, przygotowaliśmy
poniższy tekst, opisujący potrzeby, doświadczenia i rozwiązania zastosowane przez jednego z naszych klientów.
Liczymy na to, że dzięki temu, ktoś z czytelników będzie mógł zainspirować się opracowanym rozwiązaniem
i zaoszczędzi sobie zarówno wiele wysiłku jak i czasu.
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Nigdy nie ma dobrej pory na awarię części lub ich serwisowanie –
w żadnej branży.
Powyższe zdanie jest zapewne prawdziwe w odniesieniu

O VMS GROUP

do każdej branży, ale gdy mówimy o częściach, które są stosowane na statkach, w elektrowniach czy w segmencie offshore,

VMS Group zajmuje się wszystkimi aspektami serwiso-

ich niezwłoczna naprawa i przywrócenie do eksploatacji stanowi

wania: naprawami i konserwacją, dostarczaniem części

bezwzględną konieczność.

zamiennych, sprzedażą kompletnych układów napędo-

Duńska Grupa VMS szczyci się swoją zdolnością do serwiso-

wych i projektów inżynieryjnych dla przemysłu morskiego,

wania i napraw wszelkiego rodzaju kluczowych komponentów

branży offshore, elektrowni oraz branży energii wiatrowej.

właśnie w tym segmencie rynku, a ich usługi obejmują serwiso-

Firma działa również jako operator 3PL oferując systemy

wanie zarówno silników wysokoprężnych, turbosprężarek doła-

do przechowywania artykułów oczekujących na naprawę,

dowujących oraz wszelkiego typu przekładni i śrub napędowych.

oraz tych, które zostały poddane naprawie i oczekują

Wobec wymaganych przez swoich klientów niezwykle krót-

na przekazanie. Spółka dysponuje obiektami infrastruktury

kich terminów napraw, firma podejmuje ogromne wysiłki w celu

serwisowej w Danii, Norwegii i Brazylii.

zapewnienia jak najlepszej ich obsługi, czego niezbędnym elementem jest jej zaplecze magazynowe, czynne całodobowo,
7 dni w tygodniu, przez cały rok. Grupa VMS powstała w wyniku

Wobec konieczności przechowywania tak wielu elemen-

połączenia 3 spółek, czego konsekwencją było zapotrzebo-

tów o różnych rozmiarach i w różnych kształtach oraz wymogu

wanie na nowy system przechowywania w celu usprawnienia

pełnej zdolności operacyjnej magazynu na potrzeby serwisowania

działania i optymalizacji wykorzystania połączonych zaso-

statków w systemie 24/7, przez cały rok, VMS Group potrzebowała

bów i mocy przerobowych. Oczywistym życzeniem firmy było

trzech różnych rozwiązań do przechowywania: urządzenia do ma-

więc, aby systemy przechowywania mające być zastosowa-

gazynowania małych części, regału paletowego do przechowywa-

ne w jej magazynie w Frederikshavn, umożliwiły sprostanie tym

nia półfabrykatów i artykułów należących do klientów oraz antre-

wymaganiom.

soli do składowania produktów wymagających dużej ilości miejsca.
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VMS Group, a jeden na artykuły klientów. Do jego obsługi wykorzystywane
są wózki do wąskich korytarzy wyposażone w kamery, które nie tylko ułatwiają
pracę na wyższych poziomach, lecz również zwiększają bezpieczeństwo, które
jest niezwykle istotne dla VMS Group.
Kolejnym krokiem było dodanie antresol magazynowych. Służą one do przechowywania artykułów wymagających
największej ilości przestrzeni oraz produktów wielkogabarytowych. Obsługa
odbywa się za pomocą wózka do wąskich
korytarzy, co eliminuje konieczność stosowania specjalnego wózka do obsługi
przestrzeni pod antresolą. Dodatkową

Fot. Dexion

zaletą tego rozwiązania jest możliwość
Przy ścisłej współpracy z klientem, firma Dexion przystąpiła
do opracowania koncepcji instalacji magazynowej, która miała
być odpowiedzią na wszystkie potrzeby VMS Group.

wykorzystania uzyskanej powierzchni do celów prezentacyjnych,
np. przez dział marketingu.
Jako końcowy, spajający wszystkie zastosowane systemy skła-

Jak to zwykle bywa w sytuacjach, gdy klient oczekuje od do-

dowania element, zastosowano system zarządzania ERP C5, który

stawcy opracowania projektu od założeń koncepcyjnych, zespół

wykorzystuje zasadę chaotyczności lokalizacji losowych. W ten

Dexion rozpoczął pracę od wysłuchania klienta w celu identyfi-

sposób artykuły są lokowane w dowolnym dostępnym miejscu,

kacji specjalnych wyzwań związanych z przechowywaniem, z ja-

co zwiększa elastyczność, a tym samym i wydajność procesu.

kimi styka się nowo powstała spółka. Potem nastąpił etap analiz,
na który składały się wizyty w starych magazynach VMS w celu
dokładnego poznania specyfiki codziennej pracy i określenia

Dzięki tym rozwiązaniom do przechowywania VMS Group

obszarów umożliwiających poprawę sytuacji.

może składować dowolne artykuły. System optymalnie

Szybko stwierdzono, że urządzenie windowe Tornado, które

wykorzystuje dostępną przestrzeń, a nawet zapewnia

nadaje się idealnie do przechowywania niewielkich produk-

więcej miejsca.

tów, umożliwiłoby zmieszczenie 190 metrów kwadratowych

»» Urządzenie windowe Tornado umożliwiło nam lepsze

powierzchni półek na powierzchni magazynowej wynoszącej

zarządzanie magazynem małych części, a skanowanie

zaledwie 12 metrów kwadratowych. Dodatkowo klient zyskiwał

kodów kreskowych zapewnia bezpieczne składowanie.

kontrolę dostępu, bieżącą inwentaryzację stanów magazyno-

Ponadto zyskaliśmy wolną przestrzeń: rzeczy przecho-

wych i zwiększenie szybkości pobrań małych części. Jeden z wy-

wywane zazwyczaj na paletach, rozmieszczono na pół-

mogów został więc spełniony.

kach zajmujących teraz przestrzeń liczącą zaledwie

Kolejną kwestią do rozwiązania było efektywne przechowy-

12 metrów kwadratowych powierzchni magazynu.

wanie półproduktów. Najwydajniej i najtaniej można do tego celu

»» Decydując się na system wąskiego korytarza paletowe-

wykorzystać regały paletowe. Ponieważ dach nowego magazynu

go zamiast standardowego, szerokiego korytarza, VMS

znajduje się na wysokości 8 metrów, zespół zaprojektował insta-

Group uzyskała dodatkowe 100 metrów kwadratowych.

lację w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać tę nieocenioną

»» Antresola zapewnia elastyczne przechowywanie tych

przestrzeń. Opracowano projekt uwzględniający zastosowanie

artykułów, których nie można przechowywać na rega-

regałów paletowych P90 wąskiego korytarza, gwarantujących

łach paletowych, jak np. akumulatory czy silniki.

nieograniczony dostęp do każdej palety i wszystkich korytarzy,
przy optymalnym wykorzystaniu dostępnej powierzchni ma-

Bo Greve

gazynowej. Instalacja składa się z trzech podwójnych regałów,

kierownik magazynu

z których dwa są przeznaczone na półprodukty własne firmy
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SAMONOŚNE
BEZPIECZEŃSTWO
ANDRZEJ MICHALSKI, SSI SCHÄFER
Aspekt bezpieczeństwa jest jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę podczas
projektowania różnorodnych systemów logistycznych, głównie magazynów, przy czym temat
ten należy rozważać na wielu różnych poziomach.

14
Fot. SSI SCHÄFER. Automatyczna układnica paletowa Exyz
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Poniżej wyszczególniam podstawowe zagadnienia:

do 60 tirów z około 2.000 palet zawierających wyroby pie-

»» Bezpieczeństwo konstrukcji w aspekcie jej stabilności

karskie. Tak wysoka wydajność i przepustowość możliwa jest

»» Bezpieczeństwo personelu w trakcie obsługi urządzeń tech-

dzięki nowemu magazynowi wysokiego składowania pracujące-

nicznych oraz ładunków

mu w warunkach mroźni, który został oddany do użytku w maju

»» Bezpieczeństwo towarów

2014. Nowy magazyn zapewnia pełną automatyzację wszyst-

»» Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji oraz całej instalacji, jak

kich procesów od magazynu surowców aż do przygotowania

również bezpieczeństwo personelu w sytuacji pożaru

do wysyłki.
Dzięki magazynowi wysokiego składowania zrealizowane-

Podstawową technologią budowy wysokich magazynów pa-

mu przez firmę SSI SCHÄFER w strefie mroźni centrum pro-

letowych jest tzw. konstrukcja samonośna, w przypadku której

dukcyjnego i logistycznego piekarni Inter Europol pojemność

regał oprócz funkcji składowania palet z ładunkami stanowi

składowa oraz przepustowość producenta zostały wyraźnie

dodatkowo konstrukcję nośną dla ścian i dachu. W odróżnieniu

zwiększone i w pełni zautomatyzowane. Rozwiązanie to odcią-

od magazynów klasycznych, w których regały wstawia się do ist-

ża pracowników w ciężkim środowisku pracy w temperaturze

niejącej hali, tutaj magazyn budujemy niejako „od środka” – najpierw stawiana jest konstrukcja regałowa, a dopiero pod koniec
następuje montaż ścian z płyt warstwowych oraz dachu. Ponieważ w takiej sytuacji konstrukcja regałowa przejmuje na siebie
dodatkowo (oprócz ciężaru ładunków) obciążenia od wiatru,
śniegu, a w niektórych przypadkach również obciążenia sejsmiczne, konieczne jest uwzględnienie tych sił oraz momentów
sił podczas projektowania konstrukcji. Stosuje się w tym celu
odpowiednie normy obliczeniowe, w których parametry obcią-

AUTOMATYZACJA,
ABY SPROSTAĆ
POTRZEBOM
RYNKU

żeń zależą silnie od lokalizacji obiektu (strefa wiatrowa, strefa
klimatyczna, sejsmika). Kluczowe jest odpowiednie zakotwienie

Ze względu na stale rosnący popyt, przy istniejącej zdol-

konstrukcji – najczęściej za pomocą kotew chemicznych, wyraź-

ności produkcyjnej i składowania nie byliśmy w stanie

nie dłuższych niż w przypadku magazynów klasycznych, bowiem

sprostać zapotrzebowaniu. W poprzedniej lokalizacji firmy

siły wyrywające obiekt z posadowienia mogą być ze względu

wszystkie opcje rozbudowy zostały już jednak wyczer-

na wielką powierzchnię parcia wiatru ogromne.

pane. Z tego powodu niezbędne było stworzenie nowej

Przykładem obiektu samonośnego jest automatyczny maga-

lokalizacji produkcyjnej i logistycznej. Mając na względzie

zyn wysokiego składowania zbudowany przez SSI SCHÄFER dla

ciężkie dla pracowników środowisko pracy przy –25 oC oraz

firmy Inter Europol.

dążenie do zminimalizowania potencjalnych błędów ludz-

Inter Europol jest pierwszą nowoczesną piekarnią o szwaj-

kich w procesie produkcji w połowie 2014 roku wprowa-

carskich korzeniach oferującą szeroki asortyment tradycyjnych

dzono pełną automatyzację. Dzięki temu wszystkie procesy

szwajcarskich, francuskich, duńskich oraz polskich produktów

od magazynu surowców aż do przygotowania do wysyłki

piekarskich. Szerokie spektrum produktów tego założone-

są w pełni zautomatyzowane. Wszystkie procesy po-

go w 1989 roku przedsiębiorstwa obejmuje wyroby świeże

produkcyjne odbywają się w warunkach chłodniczych.

oraz o przedłużonym terminie przydatności takie jak produkty

Jednak w celu zapewnienia maksymalnej jakości produkty

mrożone do odgrzania w piekarniku. Producent zaopatru-

piekarskie przetwarzane są natychmiast po zakończeniu

je w swoje towary hipermarkety, supermarkety, hotele, restaura-

produkcji. Większość naszej produkcji stanowią palety

cje, stacje paliw oraz inne punkty sprzedaży. Ze względu na stale

jednorodne. Dzięki półautomatycznemu magazynowi

rosnący popyt, przy istniejącej zdolności produkcyjnej i składo-

jesteśmy dobrze przygotowani na przewidywany wzrost

wania, przedsiębiorstwo nie było już w stanie sprostać zapo-

tego typu zleceń. Otrzymaliśmy najlepsze rozwiązanie dla

trzebowaniu.

naszej inwestycji i jesteśmy w pełni zadowoleni z rezultatu.

Nowa piekarnia powstała na początku 2014 roku około
25 km od głównej siedziby przedsiębiorstwa. Zastosowanie

Rüdiger Stollmeier

najnowszych technologii produkcyjnych umożliwia produkcję

Projekt Manager firmy Inter Europol

24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. Dziennie zakład opuszcza
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Fot. SSI SCHÄFER. Po lewej: Magazyn samonośny dla firmy Inter Europol. Po prawej: Zautomatyzowana strefa wysyłek.
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do –25 oC i dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji mini-

są wyposażone w ogrzewaną uszczelkę. Zapobiega to tworzeniu

malizuje potencjalne błędy ludzkie podczas realizacji zamówień

się lodu na krawędziach uszczelki. Pełna automatyzacja oraz

oraz zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Wynika

stała kontrola temperatury zapewniają ekstremalnie wysokie

to z faktu, że palety z ładunkami nie są wożone za pomocą wóz-

bezpieczeństwo składowanych towarów.

ków widłowych lecz obsługiwane przez urządzenia automatycz-

W czterech punktach transferowych układnice regałowe

ne bez udziału magazynierów: w obszarze magazynu wysokiego

(RBG) typu Exyz pobierają palety i transportują je do wskazane-

składowania przez automatyczne układnice paletowe, w pozo-

go miejsca składowania na wysokości do 41 m, całkowicie bez

stałych obszarach palety są transportowane na przenośnikach

udziału personelu.

rolkowych i łańcuchowych. Palety są transportowane z produkcji

Palety niezbędne do przygotowania wysyłki są wydawane

automatycznie po przenośnikach, w efekcie czego jedynym

według zleceń na 12 liniach wysyłkowych w chłodzonej strefie

miejscem w którym palety są obsługiwane klasycznie, tj. za po-

wyjścia towaru – ogółem są to 33 palety na jeden tir.

mocą wózków widłowych, jest strefa wysyłki – palety pobiera

Kolejnym aspektem bezpieczeństwa obiektów magazyno-

się wózkiem widłowym z przenośnika rolkowego grawitacyjne-

wych budowanych jako konstrukcje samonośne jest bezpie-

go i przemieszcza na krótkim odcinku do kontenera.

czeństwo pożarowe, zarówno konstrukcji jak i personelu. Po-

4-alejkowy magazyn wysyłkowy z zaawansowanym systemem

wszechnie stosowane są systemy tryskaczowe (w hali wysokiego

przenośników jest zintegrowany z przepływem materiału i zapew-

składowania tryskacze stropowe oraz regałowe – w zależności

nia Inter Europolowi 20.000 miejsc paletowych do składowania

od wymagań danego projektu np. co każdy poziom składowania

na podwójnej głębokości w mroźni. Dodatkowo, dla zapewnienia

lub rzadziej; w hali przyjęć, wysyłek i kompletacji zamówień

nieprzerwanego łańcucha chłodniczego, SSI SCHÄFER zain-

tryskacze stropowe), jednak ostatnio coraz częściej stosuje się

stalował dwie śluzy, sterowane za pomocą czujników. Komory

tzw. system inertyzacji, który nie tyle gasi powstały już ogień, ile

te gwarantują optymalne schładzanie produktów piekarskich

raczej nie pozwala się rozprzestrzenić zarzewiu pożaru poprzez

podczas przejścia do HRL. Potrzebne produkty są przekazywa-

częściowe zastąpienie tlenu w atmosferze przez obojętny gaz,

ne z magazynu surowców do strefy przygotowania do produkcji.

np. azot. Instalacja tego typu charakteryzuje się niższymi kosz-

W kolejnej strefie budynku odbywa się pakowanie towarów.

tami inwestycyjnymi, jak również – co jest szczególnie istotne

Roboty paletyzujące układają przekazywane na przenośniku kar-

– w odróżnieniu od instalacji tryskaczowej nie występuje tutaj

tony w palety do składowania, uwalniając od tej żmudnej i niebez-

aspekt zniszczenia składowanych towarów poprzez zalanie

piecznej czynności pracowników. Palety są następnie automa-

wodą w trakcie akcji gaśniczej.

tycznie etykietowane i przy pomocy przenośnika przekazywane

Automatyzacja procesów logistycznych, a w szczególności

do HRL. W celu utrzymania w HRL temperatury –25 oC oraz

składowania z wykorzystaniem automatycznych układnic

delikatnego schładzania produktów palety są transportowane

magazynowych, zapewnia dodatkowy bardzo istotny aspekt

na przenośnikach przez dwie komory temperaturowe. Pierwsza

bezpieczeństwa dla personelu – w magazynie automatycznym

obniża temperaturę otoczenia produktów do –10 oC, w drugiej

nie ma personelu, bowiem w czasie pracy maszyn jest to obszar

panuje –18 oC. Cecha szczególna: Drzwi komór SSI SCHÄFER

zamknięty.
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Fot. Dreamstime.com

UCZĄCE SIĘ

AUTOMATYCZNE
OBIEKTY

I SYSTEMY SKŁADOWANIA
MARCIN FIGLAREK, KONSULTANT LOGISTYCZNY
Magazyny przyszłości wyposażone będą w systemy IT stosujące sztuczną inteligencję, a dokładniej, uczenie
maszynowe. Już teraz czołowi dostawcy systemów WMS współpracują z firmami zajmującymi się tą dziedziną,
co pozwoli na opracowanie w pełni uczących się rozwiązań dotyczących większości procesów magazynowych.
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Obiekt magazynowy to układanka wielu elementów, które
ze sobą współpracują. Składają się na nią przede wszystkim
budynek, zasoby ludzkie, wyposażenie, procesy oraz systemy
IT. Nawet najnowocześniejsze technologie nie będą wydajne,
jeśli wszystkie elementy tego systemu nie będą ze sobą dobrze
współpracowały. Celem uruchomienia nowoczesnego obiektu
magazynowego nie powinno być uruchomienie samo w sobie,
ale przede wszystkim osiągnięcie zakładanej pojemności i wydajności przy obliczonych wcześniej przewidywanych nakładach i kosztach operacyjnych.
Nie przewiduje się wielkich zmian w technologii wykonywania
budynków magazynowych. Dominować będą prawdopodobnie
hale stalowe lub stalowe z żelbetowymi słupami. Oświetlenie
będzie automatycznie dostosowywać się do warunków oświetleniowych i będzie tanie. Hale przyszłości mogą być wyposażone w stacje do automatycznego dokowania samochodów, dzięki
czemu kierowca będzie zwolniony z konieczności dokładnego
ustawienia samochodu względem doku. Podgląd na to, co się
dzieje zarówno wewnątrz jak i wokół magazynu zapewnią drony,
które będą mogły również pomagać kierowcom samochodów
ciężarowych w poruszaniu się po dużych centrach logistycznych.
Omawiając magazyn przyszłości nie sposób nie poruszyć
kwestii związanych z ochroną środowiska. Magazyn przyszłości
to magazyn „zielony”, w którym wszystkie ścieki będą oczyszFot. Geodis Delta Drone

filtrowana celem jej użycia w magazynie jako woda pitna czy

Magazyn dla wielu osób może wydawać się jednym z najnud-

też wykorzystywania do czyszczenia i mycia różnych powierzch-

niejszych obszarów w działalności firmy produkcyjnej czy dystry-

ni i wyposażenia. Ogromną rolę odegra energia słoneczna, która

bucyjnej. Jeszcze do niedawna były to zwykłe hale z posadzką

dzięki inteligentnym szybom będzie mogła być wykorzystana

słabej jakości, prostymi otworami drzwiowymi i rampą, w któ-

do ogrzewania magazynu. Regulacja wykorzystania promie-

rych dominowały często spalinowe wózki widłowe oraz zwykłe

niowania słonecznego będzie automatycznie dostosowana

paleciaki. Praca opierała się na ręcznym rozdzielaniu zadań

do temperatury panującej w środku magazynu. Magazyn dzięki

pomiędzy pracownikami, którzy trzymali w ręku papierowe listy

swojej budowie ma ogromny potencjał na zastosowanie paneli

kompletacyjne oraz długopisy. W Polsce taki obraz dominował

słonecznych. Takie magazyny czy hale produkcyjne już istnieją

jeszcze kilkanaście lat temu nawet w dużych firmach, a maga-

(chociażby fabryka SKF w Niemczech) a energia pozyska-

zyn i związane z nim koszty traktowany był jak zło konieczne.

na z paneli wykorzystywana będzie np. do ledowego oświetlenia.

Istotnie, magazyny kilkanaście lat temu nie odgrywały znaczącej

Szacuje się, że do roku 2025 będzie istniała możliwość zastoso-

roli w kształtowaniu konkurencyjności firm będąc głównie miej-

wania paneli wprost na powierzchni parkingu. Magazyny będą

scem, gdzie zamrożony jest kapitał firmy.

posiadały bardzo dobrą izolację termiczną a część z nich będzie

Nie trzeba chyba nikogo obecnie przekonywać, jak bardzo się
to zmieniło w ostatnim czasie. Ogromny wpływ na to miał z pew-
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czane i filtrowane na terenie działki. Woda opadowa będzie

wykorzystywała nawet geotermię, dzięki której magazyn będzie
mógł być podgrzewany naturalnie przez wody geotermalne.

nością Internet, który wyznaczył nowe reguły gry dla wielu

Oprócz magazynów w postaci dużych centrów logistycznych

firm, które muszą dostarczyć towar do klienta końcowego w jak

występować będzie coraz więcej magazynów o wielkości kon-

najkrótszym czasie po najniższych kosztach. Aby to osiągnąć,

tenera czy też magazynów w postaci samochodów ciężarowych,

firmy w końcu zmieniły podejście do magazynu i zamiast patrzeć

które zapewnią odbiór towaru praktycznie na każdym osiedlu.

na niego tylko jak na zło konieczne, starają się obecnie wykorzy-

Sieć magazynów na kółkach zaleje wiele miast, zaś czas realizacji

stać go jako przewagę konkurencyjną.

zamówienia pod drzwi najpopularniejszych artykułów, dzięki
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CZYTASZ: Uczące się Automatyczne obiekty

profilowaniu i inteligentnym systemom prognozowania popytu,

ków o profilu technicznym i informatycznym, zastępując pracow-

będzie mógł być liczony w kwadransach. Takie dostawy już reali-

ników o najniższych kwalifikacjach. Manager magazynu będzie

zuje Amazon w niektórych miastach w USA. Najpopularniejsze

odpowiedzialny przede wszystkim za wdrożenia nowoczesnych

artykuły są składowane w samych centrach miast w zwykłych

technologii, ich rozwój oraz utrzymanie. Takie magazyny już

budynkach, często pod samym nosem mieszkańców, którzy

powstają dając pracę wielu osobom, takim jak: konsultanci

nawet nie muszą o tym wiedzieć.

logistyczni, projektanci, programiści, pracownicy produkcyjni

Magazyny przyszłości nie będą autonomicznymi budynkami,
odciętymi od świata. Będą komunikować się z różnymi elementa-

kończąc na montażystach, serwisantach oraz osobach pracujących w pomocy technicznej (help desk).

mi zewnętrznymi, aby lepiej przygotować się do realizacji proce-

Automatyka magazynowa w postaci układnic, przenośników

sów logistycznych. Ogromną rolę będą stanowić różne systemy

czy automatycznych pojazdów już teraz zastępuje ręcznie

IT, które dzięki integracji będą wymieniać się na bieżąco infor-

prowadzone wózki widłowe. Najtrudniejszym obecnie do zau-

macjami. Samochód z dostawą, który utknie w korku, powiadomi

tomatyzowania procesem jest nadal kompletacja drobnych ele-

systemy IT w magazynie o opóźnieniu, dzięki czemu wykonane

mentów o różnych wymiarach i wadze. Obecnie automatyka

zostanie automatyczne przeplanowanie rezerwacji doków i ob-

magazynowa w dużym stopniu może uprościć pracę pickera,

szarów przyjęć w magazynie. Kierowca zaś dostanie informację

dostarczając i odbierając od niego towar, ale przewiduje się,

zwrotną o numerze doku wraz ze wskazówkami dotyczącymi

że już wkrótce pobieranie pojedynczych elementów zamówienia

poruszania się po zakładzie. To tylko jeden z przykładów, które

będzie mógł wykonywać robot, który będzie na bieżąco uczył się

są możliwe do realizacji właściwie już teraz.

swojej pracy, naśladując wręcz ruchy człowieka. Co więcej, takie

Pracownicy magazynowi oraz managerowie przejdą niezbęd-

kolaboratywne roboty będą mogły pracować razem z ludźmi i au-

ną transformację. Coraz więcej prostych prac będą wykonywać

tomatycznie zmieniać swój obszar pracy w zależności od potrzeb.

roboty, układnice, przenośniki czy też automatycznie kierowane

Nie wszystkie prace obecnie będą mogły być zawsze zastą-

pojazdy. Oznacza to, że wymaganych będzie więcej pracowni-

pione przez robota. Być może w tym celu pracownicy magazy-

FLOTA WW
SZKOLENIE: METODY DOBORU I ZARZ¥DZANIA
FLOTAMI WÓZKÓW WID£OWYCH
Zarz¹dzasz flot¹ wózków wid³owych
Optymalizujesz flotê u klienta
Sprzedajesz wózki wid³owe
SPRAWD OFERTÊ
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nowi będą wyposażeni w „ubieralne” roboty. Prace wymagające
schylania się, podnoszenia czy przenoszenia będą wspomagane
przez przytwierdzone do ubrania pracownika urządzenia w postaci siłowników i sensorów. Takie rozwiązania są już testowane
na szerszą skalę przez firmę Panasonic, która produkuje obecnie
m.in. roboty asystujące dla starszych osób. Pracę osób wspomagać będą systemy rozszerzające rzeczywistość (augmented

Sztuczna inteligencja i uczenie się
maszynowe będzie coraz popu-

reality), dzięki którym pracownik magazynowy posługując się

larniejszym hasłem, które będzie

lekkimi i małymi okularkami będzie miał podgląd na optymalną

miało z pewnością praktyczne

trasę, zadanie do wykonania jak również podświetlone miejsce,
z którego np. ma pobrać towar. Rozszerzona rzeczywistość w po-

zastosowanie. Logistyka, obiekty

łączeniu z systemami głosowymi, ubieralnymi robotami oraz

magazynowe i systemy składo-

robotami kolaboratywnymi stworzą dosłownie pół człowieka
pół maszynę w środowisku, w którym kolegą może być czło-

wania będą wg wielu istniejących

wiek lub robot. Z pewnością nie każdy pracownik będzie zdolny

już badań jednym z głównych

do wykonywania takiej pracy. Już teraz wiadomo, że systemy
głosowe są trudne do zaadoptowania przez niektórych pracow-

beneficjentów tej dziedziny.

ników magazynowych. Prace manualne związane z pakowaniem
produktów do różnych kartonów czy też rozpakowywaniem

20

można jednak już w pełni zautomatyzować. Przykładem takiego

już teraz oferuje algorytmy, dzięki którym system uczy się np.

wdrożenia jest magazyn firmy JD w Shanghai, chińskiego giganta

tego, z którego miejsca w magazynie towar transportowany jest

e-commerce. Wszystkie prace związane z przygotowywaniem

najszybciej do obszaru wydań, co pozwala systemowi WMS

kartonów, pakowaniem produktów oraz zaklejaniem są realizo-

na automatyczny wybór najbliższego wózka widłowego. Systemy

wane przez autonomiczne roboty, które współpracują z przeno-

WMS będą same dobierały odpowiedni dok do rozładunku czy

śnikami oraz automatycznymi systemami składowania.

załadunku, rezerwując odpowiednią ilość czasu. Będą uczyły

Procentową największą wartość zamrożonego kapitału skła-

się jak uniknąć problemów w przepływie ładunków poprzez

dowanego w magazynach na całym świecie stanowią części

sugerowanie na bieżąco różnych rozwiązań. Przykładem może

zamienne. Często są to elementy maszyn, które muszą być skła-

być sytuacja, gdzie towar zaczyna nagle szybko rotować, tworząc

dowane na wypadek awarii. Zdarza się, że taka część nigdy nie

coraz większe kolejki, jeśli towar znajduje się na jednej lokalizacji.

zostanie z magazynu wydana albo że potrzebna jest część, która

System WMS zbiera dane o czasach kompletacji i jeśli zaczynają

już dawno nie jest produkowana i nie znajduje się na stanie żad-

się one wydłużać, powinien zaproponować rozwiązanie. Może

nego magazynu. I tutaj z pomocą mogą przyjść drukarki 3D, któ-

być nim np. rozłożenie tego towaru do wielu miejsc czy nawet

re mogą znajdować się właśnie w… magazynie! Brakująca część

obszarów magazynowych lub podjęcie autonomicznej decy-

będzie mogła być wydrukowana i przygotowana w magazynie

zji o pobraniu większej ilości towaru, przewidując w ten sposób

do transportu. Co więcej, klient będzie mógł zażyczyć sobie „wy-

na podstawie danych historycznych, iż towar ten zaraz zamówi

produkowania” większej ilości części, które z określonego powo-

więcej odbiorców.

du mogą być bardziej potrzebne. Tak więc wydaje się, iż magazyn

Sztuczna inteligencja i uczenie się maszynowe będzie coraz

jest najlepszym miejscem aby wykonać taki wydruk. Funkcja

popularniejszym hasłem, które będzie miało z pewnością prak-

magazynu zostanie wówczas właściwie rozszerzona o obszar

tyczne zastosowanie. Logistyka, obiekty magazynowe i systemy

produkcyjny, w ogromnym stopniu minimalizując w ten sposób

składowania będą wg wielu istniejących już badań jednym z głów-

koszty magazynowania.

nych beneficjentów tej dziedziny. Magazyn przyszłości to maga-

Magazyny przyszłości wyposażone będą w systemy IT stosu-

zyn naszpikowany najnowocześniejszą technologią, zarządzaną

jące sztuczną inteligencję, a dokładniej, uczenie maszynowe. Już

przez systemy korzystające ze sztucznej inteligencji który łączy

teraz czołowi dostawcy systemów WMS współpracują z firmami

się ze światem zewnętrznym. W ciągu ostatnich 10 lat pojawiło

zajmującymi się tą dziedziną, co pozwoli na opracowanie w pełni

się wiele nowych technologii ale najciekawsze dopiero przed

uczących się rozwiązań dotyczących większości procesów ma-

nami, szczególnie iż Polska to jeden z największych w Europie

gazynowych. Jeden ze szwedzkich dostawców systemu WMS

potęg magazynowych.
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CZYTASZ: Czy robotyzacja

CZY ROBOTYZACJA

ZMNIEJSZY LICZBĘ
WYPADKÓW PRZY PRACY?
KOALICJA BEZPIECZNI W PRACY
34 proc. firm w Europie Zachodniej wykorzystuje w swojej działalności roboty. Polska pod tym względem
znajduje się w ogonie wśród państw Unii Europejskiej, jednak i naszą gospodarkę czekają zmiany.
Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki jesteśmy w czołówce krajów, w których najszybciej
rośnie liczba robotów wykorzystywanych do pracy. Jak automatyzacja procesów i rozwój nowoczesnych
technologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem wpływają na bezpieczeństwo ludzi?

Z danych raportu A.T. Kearney wynika, że 34 proc. zachod-

sektora. Nasz kraj jest logistycznym hubem między Wscho-

nioeuropejskich firm i aż 54 proc. amerykańskich podmiotów

dem a Zachodem – mówi Jan Obojski, pełnomocnik ds. zarzą-

już teraz wykorzystuje roboty w swojej bieżącej działalności.

dzania logistycznego w ILS Grupa InterCars, członek Koalicji

Wśród branż najbardziej doceniających
korzyści z automatyzacji i robotyzacji
procesów na czele znajdują się finanse i ubezpieczenia. Jedna na cztery badane firmy z tego sektora korzysta z tego
typu technologii. Na dalszych miejscach
znajduje się branża zdrowotna (16 proc.),
telekomunikacja i media (10 proc.), handel
(9 proc.), produkcja oraz transport i logistyka po 6 proc., a stawkę zamyka sektor
publiczny z wynikiem 5 proc. – Logistyka
to branża z ogromnym potencjałem pod
względem rozwoju i implementacji nowoczesnych technologii, w szczególności
na rodzimym rynku. Polska, z racji położenia, coraz lepszej infrastruktury i dostępności wykwalifikowanej kadry znajduje
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się w europejskiej czołówce usług z tego
Fot. Pixabay.com
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Bezpieczni w Pracy. – Aby praca była w pełni efektywna nasze

cję ryzyka wypadku. Firmy prowadzą także restrykcyjną politykę

centra dystrybucji posiadają zautomatyzowane regały, sortery,

informacyjną na stanowiskach pracy zamieszczając odpowiednie

urządzenia transportowe, które pozwalają nie tylko na lepsze,

komunikaty przy kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa

ale i bezpieczniejsze wykorzystanie potencjału logistycznego.

miejscach.

Pracownicy nadal są zobowiązani do ścisłego przestrzegania
zasad i procedur, jednak zmienia się nie tylko charakter ich pra-

WIRTUALNY WYPADEK

cy, ale i zagrożenia psychofizyczne. Ludzie przejmują w dużym

Okazuje się, że nowoczesne technologie mogą nie tylko pozy-

stopniu zadania koncepcyjne, a wykonywanie prac fizycznych

tywnie wpłynąć na obniżenie kosztów oraz szybkość i dokład-

wspierają maszyny. Nierzadko prace fizyczne zostają całkowicie

ność realizowanych zadań, ale także pomóc w zapewnieniu

po stronie maszyn. Ma to istotny wpływ na bezpieczeństwo – do-

bezpieczeństwa pracownikom. Czasami są to bardzo proste

daje. Polska znajduje się wśród liderów pod względem przyrostu

rozwiązania, jak czujniki wykrywające ruch w miejscach, w któ-

robotów wykorzystywanych do pracy. Według danych Międzyna-

rych ze względu na martwe punkty może dochodzić do zde-

rodowej Federacji Robotyki między 2011 a 2016 r. liczba takich

rzeń i wypadków z udziałem ludzi czy wózków widłowych. Nie

urządzeń w Polsce rosła o 20 proc. średniorocznie. Rekordowy

brakuje jednak bardziej złożonych rozwiązań. – Firmy zdają sobie

padł w 2015 r., kiedy polskie przedsiębiorstwa zainstalowały

sprawę, jak istotną kwestią jest bezpieczeństwo pracowników,

1,5 tys. tego typu urządzeń. W efekcie w ubiegłym roku w krajo-

dlatego wykorzystują zdobycze technologiczne w celu zapew-

wych firmach „pracowało” 10 tys. robotów.

nienia odpowiedniej wiedzy i bezpiecznych warunków pracy. Nie
tak dawno turecka dywizja DHL Supply Chain zorganizowała dla

AUTOMATYZACJA A BEZPIECZEŃSTWO

pracowników szkolenie z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywi-

Specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem w firmach stają przed

stości, stworzonej na wzór gry komputerowej. Każdy z uczest-

nowym wyzwaniem – organizacją bezpiecznej pracy ludzi w śro-

ników otrzymał specjalne okulary z interaktywnymi filmami 3D,

dowisku, w którym część zadań wykonują roboty. Z danych GUS

w których wykorzystano 12 sytuacji o dużym ryzyku wypadku

wynika, że najczęstszą przyczyną wypadku jest nieprawidłowe

podczas pracy – opowiada Łukasz Włodyga, SHEQ & BCM

zachowanie pracownika. Automatyzacja procesów po części

Lead Central and Eastern Europe DHL Supply Chain, członek

zniweluje tę przyczynę, jednak dopóki człowiek będzie pełnił

Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Tego typu szkolenie jest bardziej

nadzór nad maszyną, dopóty będą miały miejsce wypadki przy

angażujące niż tradycyjna prezentacja w Power Poincie. Dużo

pracy. A te z udziałem maszyn niosą za sobą najpoważniejsze

łatwiej jest przekazać uczestnikowi szkolenia potrzebną wiedzę,

konsekwencje. Statystyki PIP pokazują, że wśród zdarzeń śmier-

ponieważ bazuje się na autentycznych, mogących mieć miejsce

telnych największą grupę od lat stanowią tego typu wypadki.

zdarzeniach. Dodatkowo budzą one w uczestnikach silne emo-

Specjaliści bhp muszą odpowiedzieć na te wyzwania. Już
teraz parki maszynowe wyposażane są w czujniki bezpieczeń-

cje, co sprawia, że łatwiej jest zapamiętać zasady zachowania
bezpieczeństwa – dodaje.

stwa i szereg zabezpieczeń (wydzielone strefy, odcięcie zasilania,
środki ochrony indywidualnej), które mają za zadanie minimaliza-

PRZYSZŁOŚĆ POD ZNAKIEM SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
Według szacunków A.T. Kearney rynek RPA (robotyzacji i automatyzacji procesów) w 2016 roku oscylował wokół kwoty 800
mln dolarów. Dwa lata później sięgnął 2 mld, a w 2020 roku
przekroczy 5 mld dolarów. Podobna dynamika powinna utrzymać się w kolejnych latach. Badanie przeprowadzone w Wielkiej
Brytanii i Stanach Zjednoczonych na zlecenie FleishmanHillard
pokazuje, że 49 proc. respondentów uważa, że wykorzystanie
sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów wpłynie korzystnie na pracę i obowiązki pracowników. Najbardziej pozytywną opinię na temat nowych technologii mają osoby w wieku
25-34 lat – dwóch na trzech respondentów w tej kategorii wiekowej zauważa zalety wykorzystywania sztucznej inteligencji i automatyzacji. A to dzisiejsi dwudziesto- i trzydziestolatkowie będą
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mieli największy wpływ na kreowanie światowego rynku pracy.
Rys. Koalicja Bezpieczni w Pracy
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CZYTASZ: Bezpieczeństwo

Fot. Krause

BEZPIECZEŃSTWO
W BRANŻY TSL
KRAUSE
Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie wstępne dane dotyczące wypadków przy pracy
w pierwszym półroczu 2018 r. Wynika z nich, że w branży Transport i gospodarka magazynowa nastąpiła
poprawa – spadła zarówno liczba zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym, jak i tych w ujęciu ogólnym. To
pierwszy taki przypadek od kilku lat.
Branża TSL jest jedną z najszybciej rozwijających się w Polsce.

zatrudnienia. To w nim, w ostatnich latach, można było upatrywać

Z każdym rokiem przybywa powierzchni magazynowych oraz

powodów stale rosnącej liczby wypadków, która utrzymywała się

firm oferujących usługi transportowe, obserwujemy także wzrost

na zbliżonym poziomie w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych.
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Obok: Pomost jezdny z dwustronnym wejsciem.
Na poprzedniej stronie: Nowość 2016 – drabina
teleskopowa z dużą platformą

my jak nasza – dostarczające rozwiązania w postaci drabin czy
pomostów jezdnych dla tego sektora – oferują produkty o coraz
większej funkcjonalności i wyższym poziomie bezpieczeństwa –
komentuje Marek Banach, ekspert firmy KRAUSE.
CO POWODUJE NIEBEZPIECZNE ZDARZENIA?
Statystycznie, 3 na 5 wypadków w branży logistycznej powodowanych jest przez tzw. czynnik ludzki, a konkretnie przez
niewłaściwe zachowanie się człowieka. Przyczyn takiej sytuacji
może być wiele.
– Na nieprawidłowe działanie pracownika, z pewnością wpływ
mają ciągły w tej branży pośpiech oraz praca pod dużą presją
czasu. Zmęczenie – zarówno fizyczne jak i psychiczne – prowadzi
do automatycznych zachowań, które często są niestety drogą
na skróty. A w kwestii bezpieczeństwa nie można sobie na to pozwolić. Korzystając na co dzień z urządzeń do pracy na wysokości, musimy zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa i bezwzględnie stosować się do wytycznych zawartych w instrukcji
obsługi urządzenia. Niezmiernie ważna jest więc odpowiednia
edukacja pracowników i ich merytoryczne przygotowanie
do pełnienia określonych obowiązków – mówi ekspert KRAUSE.
Fot. Krause

CZY STAN SPRZĘTU ZAGRAŻA PRACOWNIKOM?
W kwestii stanu technicznego urządzeń do pracy na wysokości,
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PIERWSZY OD LAT SPADEK LICZBY WYPADKÓW

obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na żadne odstęp-

Pierwsza połowa 2018 roku przyniosła pozytywne informacje

stwa. Każdy pomost roboczy oraz drabina, niezależnie od tego

związane z liczbą wypadków przy pracy. We wszystkich badanych

czy jest to model wolnostojący z dużą platformą roboczą czy

sektorach gospodarki, w porównaniu w analogicznym okresem

też kompaktowy wariant regałowy, muszą być regularnie kon-

ubiegłego roku, spadła ona o ponad 5% i wyniosła 37007 zdarzeń.

trolowane przez upoważnione do tego osoby. Dzięki temu, ja-

Co cieszy, spadła także ilość wypadków ze skutkiem śmiertelnym

kiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu czy też uszczer-

– z 93 do 73, czyli aż o 21,5%. Sytuacja w branży Transport i go-

bek w stanie technicznym mogą być na bieżąco wychwytywane,

spodarka magazynowa jest odzwierciedleniem ogólnej sytuacji

a sam produkt naprawiony lub wycofany z użytkowania, by nie

na rynku. Od stycznia do czerwca tego roku odnotowano spadek

stwarzał zagrożenia.

liczby wszystkich wypadków (o 0,6 %) oraz, co najważniejsze,

– Taki stan rzeczy zdają się potwierdzać wyniki przedstawio-

także tych śmiertelnych i to prawie o połowę (z 22 do 12). Czyżby

ne przez GUS. Niewłaściwy stan czynnika materialnego, choć

bezpieczeństwo w branży nareszcie zaczęło się poprawiać?

będący drugą najważniejszą przyczyną wypadków przy pracy,

– Choć przedstawione przez GUS dane dla sektora TSL mogą

stanowi zaledwie 8,4% wszystkich zdarzeń. Możemy więc po-

napawać optymizmem, to poczekałbym jeszcze z oceną. Poziom

wiedzieć, że stan sprzętu używanego w magazynach jest dobry.

bezpieczeństwa w logistyce niewątpliwie rośnie. Jest to spo-

Coś, co wymaga jeszcze poprawy, to umiejętne z niego korzysta-

wodowane m.in. prowadzonymi od lat działaniami branżowymi,

nie. W KRAUSE kładziemy duży nacisk na szkolenia oferowane

które mają na celu zwiększenie automatyzacji procesów maga-

naszym klientom, które obrazowo przedstawiają możliwości

zynowych i ograniczenie tym samym pracy ręcznej. A ta uchodzi

funkcjonalne naszego sprzętu oraz to, w jaki sposób z niego

za wyjątkowo niebezpieczną, szczególnie jeśli wykonywana jest

korzystać, by ryzyko wypadku było jak najmniejsze – podsumo-

na wysokości, o co w magazynie nie trudno. Ponadto, takie fir-

wuje Marek Banach.
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CZYTASZ: Wiedza i świadomość kompetencji

Fot. Log4.pl

WIEDZA
I ŚWIADOMOŚĆ
KOMPETENCJI
Z TOMASZEM CHOJNACKIM ROZMAWIAŁ ANDRZEJ SZYMKIEWICZ
Z Tomaszem Chojnackim, Menedżerem ds. Rozwoju w firmie Metroplan Polska, o konsultingu
w projektowaniu magazynów i centrów logistycznych w Polsce i na świecie, rozmawiał
Andrzej Szymkiewicz.
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Andrzej Szymkiewicz: Panie Tomaszu, jest Pan jednym z nie-

– Tak, mam tu na myśli dwie rzeczy. Pierwsza to właśnie wysoce

licznych ekspertów na rynku, którzy mają bardzo bogate i szero-

specjalistyczne doradztwo, w którym trzeba się wykazać znajo-

kie doświadczenie, jeżeli chodzi o audyty magazynowe. Ma Pan

mością dosyć złożonych zagadnień. Mam tu na myśli procesy

kompetencje, które pozwalają Panu ocenić, nasze magazyny.

magazynowe, mocno techniczne projekty podsystemów ma-

Jak Pan by ocenił, mając to doświadczenie, stan magazy-

gazynowych i w ogóle wszelkiej maści wsparcie merytoryczne

nów w Polsce?

dotyczące wiedzy, która nie jest łatwo dostępna, której się nie
znajdzie w internecie, ani w źródłach akademickich. Druga część

Tomasz Chojnacki: Sytuacja na pewno się zmienia. Od czasu,

mojego doświadczenia to całe projekty logistyczne magazynów,

kiedy ja zaczynałem pracę – to był rok 2007 – na pewno w kwe-

obszar w którym się rozwijałem początkowo pracując w zespole,

stii bezpieczeństwa ludzie zaczęli zwracać większą uwagę

a potem już samodzielnie. Ten obszar obejmuje wiele poddzie-

na wszystkie aspekty z tym związane, przy czym w tej chwili,

dzin i stwarza pole do własnej inwencji.

wiedza tych wszystkich użytkowników obejmuje już nie tylko
te podstawowe przepisy, czyli Rozporządzenie w sprawie Ogól-

Czyli to są Pana autorskie rozwiązania, które dopasowuje Pan

nych Przepisów BHP czy Kodeks Pracy, ale również normy i tech-

do zastanych sytuacji bądź opisów przekazanych przez poten-

nologie magazynowe. To wszystko razem scalone buduje pewną

cjalnych klientów czy użytkowników?

świadomość i wiedzę wśród użytkowników.

– I tak, i nie. Część tych prac – które realizuję – to jest wiedza,
którą pozyskuję, którą nabyłem sam, którą można wypracować.

Czyli świadomość wśród użytkowników i zarządzających ma-

Są setki projektantów i planistów na całym świecie, którzy bazują

gazynem rośnie. Jest ona już na zadowalającym poziomie, czy

na określonej, tej samej wiedzy, ale jest też kilka takich rzeczy,

jest jeszcze dużo do zrobienia w tej dziedzinie?

które można opracować samodzielnie. Szukając źródeł w inter-

– Na pewno jest na zadowalającym poziomie. Każdy magazyn

necie, rozmawiając ze specjalistami z innych krajów, zoriento-

jest inny, każdy zarządzający i dyrekcja jest inna. Jest dobrze,

wałem się, że nie ma tam jeszcze uporządkowanej tej wiedzy.

jednak zdarzają się – i to niemałe ilości – przypadki, kiedy BHP

Tutaj mam na myśli np. projektowanie oznakowania poziomego.

jest traktowane jak „piąte koło u wozu”. Znam przypadki, kiedy
dyrektor tnie wydatki – już nie tylko na tym, co trzeba dać powy-

Możemy się spodziewać jakiejś „metody Chojnackiego”?

żej standardu minimalnego, ale wręcz obcina koszty BHP w ten

– Nie. [Śmiech] Myślę, że byłoby to za dużo powiedziane.

sposób, że nie starczy na spełnienie wymogów minimalnych.

To są rzeczy, które ktoś musi uporządkować, bo firmy wykonują

To są duże firmy. Osoby, które tak postępują, są z reguły na-

oznakowanie poziome i robią to całkiem dobrze. Chodzi o to,

stawione tylko na czysty zysk, nie rozumiejąc jednocześnie,

aby stworzyć z tego pewnego rodzaju systematykę i najlepiej

że dobre BHP to brak innych wydatków.

zamienić na jakiś dokument normatywny. Wiem, że kilka osób
podejmowało się próby wdrożenia tego, ale – jak zwykle – pro-

Zakładam, że są w mniejszości.

blem się o coś rozbija.

– Trudno mi powiedzieć. Trzeba było by zbadać kilkadziesiąt
Może spróbować poprzez jakieś organizacje? Jest Pan człon-

tysięcy magazynów w Polsce.

kiem Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej.
Jak mi wiadomo Pan takich projektów i badań sporo przepro-

– PSTM jest rzeczywiście świetną organizacją, natomiast takie

wadził.

rzeczy, muszą wychodzić od innych podmiotów jak Polski Ko-

– Badań magazynów mam blisko 200, a specjalistycznych prac

mitet Normalizacyjny .

doradczych i projektowych, powyżej 60-ciu. Są to projekty
magazynów, konsulting w zakresie magazynowania oraz do-

Polski Komitet Normalizacyjny jest na pewno uprawnioną

radztwo w obszarze zagadnień wysoce specjalistycznych. Dodać

jednostką, natomiast jest to jednostka certyfikująca, która

jeszcze mogę, że w zakresie eksploatacji systemów regałowych

opiniuje gotowe projekty i nadaje im bieg legislacyjny.

przeszkoliłem już ok. 200 osób.

– To jest właśnie zagmatwane. Gdyby to było uproszczone,
to można by było określone standardy wdrażać na rynek. Tylko
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Sześćdziesiąt prac projektowych? To są kompleksowe projekty

trzeba by było zgrać współdziałanie kilku podmiotów, na przy-

obejmujące bardzo złożone cykle dystrybucyjne, które wystę-

kład jednostek naukowych, PKN-u i ludzi obecnych stricte w biz-

pują w danej jednostce?

nesie. Tego nie ma.
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CZYTASZ: Wiedza i świadomość kompetencji

Warto by taką inicjatywą się zająć.

Czyli ta kultura biznesowa w Polsce nie jest jeszcze na dość wy-

– Można by było tym się zająć. Do tego czasu pozostaje nam inna

sokim poziomie, żeby uznawała Państwa kompetencje w sze-

forma obwieszczania tego typu informacji, jak np. nieoficjalne

rokim zakresie?

publikowanie propozycji rozwiązań. W ten sposób opublikowa-

– Muszę to ująć wprost, Polska cały czas uczy się od Zachodu.

łem chociażby listę pięciu dokumentów związanych z regałami,

To jest wieloletni proces. Jako Polska, już możemy się pochwalić

które powinny być w magazynie. Artykuł, który został wyemi-

naprawdę dużymi projektami, ciekawymi, złożonymi. Ale nie

towany w internecie półtora roku temu, został nieformalnym

ukrywajmy: we wszystkich dużych inwestycjach jest obecny

standardem, jeśli chodzi o dokumentację magazynu. Rozma-

podmiot zagraniczny. Jest to albo dostawca sprzętu, albo firma

wiałem już z kilkoma osobami z branży regałowej i chociaż

consultingowa, albo pośrednik czy też najemca.

takie informacje ułatwiają klientom wymagać od dostawców
wyższego poziomu obsługi, to jednak Ci ludzie pozytywnie

Duże projekty przychodzą w pakiecie z inwestorem zagra

się o tym wypowiadali. Mam tu na myśli m.in. mojego kole-

nicznym?

gę z PSTM, Mariusza Kołodziejczaka, którego postrzegam jako

– W dużej części tak właśnie jest, ale to też jest dobre, bo mamy

świetnego specjalistę w swojej dziedzinie i z którego opiniami

okazję, żeby pokazać, że nasze kompetencje techniczne są rów-

zawsze się liczę.

nie wysokie.

Rozumiem. W tej chwili jest Pan pracownikiem dużej organi-

Kompetencje techniczne, o których Pan wspomniał, naszej

zacji Metroplan, przedsiębiorstwa doradczego, consultingo-

kadry inżynierskiej, są znane w świecie. Czy uważa Pan, że fak-

wego. Czy firma ta koncentruje się na dużych projektach czy

tycznie posiadamy bardzo szeroką wiedzę i umiejętności w tym

podejmuje się wszystkich zadań? Jaka jest strategia działania

zakresie?

na polskim rynku?

– Nie da się sprowadzić realizacji projektów inwestycyjnych,

– Na pewno Metroplan jest w stanie wykonać każdy projekt.

wszystkich przedsięwzięć budowlanych tylko do dyskusji o kwe-

Portfolio naszych usług i kompetencji jest tak szerokie, że firma

stiach merytorycznych. Jest pewna kultura biznesowa, spo-

jest w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających

sób zarządzania projektami, prowadzenie tego wszystkiego,

klientów. Lista naszych realizacji obejmuje magazyny automa-

znajomość gospodarki, umiejętność przewidywania, prognozy

tyczne, magazyny standardowe o bardzo dużych powierzchniach

aspektów ekonomicznych i dziesiątki innych elementów. W tych

wymagających połączenia wielu branż czy też magazyny dystry-

kwestiach nasi koledzy z Zachodu są lepsi: lepsi w sensie bardziej

bucyjne z kilometrami linii transportowych. W tej chwili prowa-

doświadczeni. Nie oznacza to jednak, że nie da się tego połączyć.

dzimy m.in. projekt o powierzchni stu trzydziestu tysięcy metrów

Przytoczmy choćby przykład Edmunda Obiały, słynnego polskie-

kwadratowych z pełnym zakresem projektowania logistycznego.

go architekta, który ukończył Szkołę Inżynierską w Bydgoszczy,

Wbrew pozorom nie jest on taki prosty. Wracając do Metroplanu…

potem Politechnikę w Poznaniu i w 1981 roku ruszył w szeroki

Strategia jest taka, żeby się rozwijać. Dużo firm przeczytawszy kilka

świat, bo aż do Australii. Później stał się autorem projektów

słów o Nas, a planując raczej małe przedsięwzięcia, rezygnuje z Na-

stadionów w Sydney oraz Wembley, a jego osobie do dzisiaj

szych usług, myśląc że jeśli specjalizujemy się w złożonych i dużych

towarzyszą liczne anegdoty i historie pokazujące jego wielką

projektach, nie zaprojektujemy małego magazynu. Polskie firmy

kreatywność, niebanalność i talent.

mają dużo wymagań, a ich oczekiwania są bardzo różne. Naj-

To przykład architekta, mojego branżowego sąsiada, ale

chętniej, wiele z tych firm by chciało, żeby za darmo im zrobiono

jako logistyk nie omieszkam wspomnieć o naszych prekur-

projekt najwyższej klasy, a tego się nie da zrobić. Polski klient nie

sorch w dziedzinie logistyki. Tadeusz Kościuszko był przecież

lubi płacić za consulting, jest przy tym na tyle zorientowany, że wie,

wybitnym strategiem i doskonałym organizatorem wielkich

jak wyegzekwować od firm consultingowych wysoką jakość usług.

przedsięwzięć, którymi wsławił się na całym świecie pozostawia-

Dlatego dużo firm doradczych, które nie mają prawdziwych kom-

jąc po sobie dobre imię na kilku kontynentach. Z kolei bardziej

petencji w zakresie projektowania, pomimo jakiejś tam renomy,

nam współczesnym pionierem nauk o organizacji pracy był inży-

zaczyna pokutować za swoje błędy. Biorą się za wszystko jak leci,

nier Karol Adamiecki, który był pierwszym autorem tzw. wykresu

niekoniecznie potrafiąc to zrobić, po czym w magazynach rosną

Gantta. Osiągnięcia jakich oni dokonali, mając do dyspozycji

prawdziwe fiołki, a popełnione w ten sposób błędy powodują

co najwyżej suwak logarytmiczny, były nieprawdopodobne.

straty finansowe. Inwestorzy w konsekwencji, na własne życzenie

O tych ludziach powinniśmy się uczyć na studiach…, ale to już

fundują sobie taki stan sytuacji.

inna historia.
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MetroPlan to firma, która przygotowując projekt, uwzględnia

dze. Są specjaliści na rynku, którzy są w stanie zaprojektować

absolutnie wszystkie jego aspekty w zależności od potrzeb,

magazyn, służyć dobrą radą, consultingiem. Natomiast mała

tak? Od projektu, powiedzmy budowlanego po projekt logi-

firma nie da rady zrealizować projektu planowanego na kilka lat

styczny?

realizacji za dziesiątki milionów dolarów o powierzchni 130 000

– Metroplan może uwzględnić wszystkie te kwestie. Przy czym

m2. Do tego są dedykowane duże zespoły. Nic tutaj złego się

wyznajemy podejście systemowe, to znaczy takie, które obejmu-

nie dzieje. Te firmy na rynku nie muszą być konkurentami dla

je wszystkie obszary projektowania. Na styku budownictwa i lo-

siebie. Małe firmy – małe projekty, duże firmy – duże projekty.

gistyki znajduje się wiele wspólnych elementów, tak zwanych

To jest też kwestia bezpieczeństwa biznesowego. Duża firma jest

interfejsów, które muszą być pogodzone, żeby projektowanie

przygotowana na to, że jeżeli konsultant złamie nogę, to zastąpi

było efektywne. Całą pracę projektową najlepiej jest zlecać więc

go inny o równie wysokich kompetencjach. Inną historią jest

jednemu zespołowi, który ze wszystkimi problemami wewnątrz

sama chęć korzystania z usług firm konsultingowych. Ja bym

swojego zespołu sobie poradzi.

opisał to tak, że firmy zaczynają coraz lepiej rozumieć, że warto jej skorzystać z usług specjalistów, natomiast nie potrafią

Z czym potencjalny klient musi przyjść do Państwa, żebyście

na początku zweryfikować prawdziwych kompetencji niektórych

Państwo zajęli się jego projektem? On musi przynieść jakieś

firm i rozpoznać tych naprawdę profesjonalnych.

dokumenty czy tylko przychodzi z pewną koncepcją: Panowie,
będę budował magazyn. Tyle metrów kwadratowych chcę

Taką firmą jest Metroplan, jest w stanie doprowadzić do końca

mieć. W tym magazynie będzie to i to. W nim odbywała się

każdy projekt, którego się podejmie?

będzie taka dystrybucja. To Państwu wystarczy, czy potrzebu-

– Metroplan w ciągu ostatnich 40 lat zrealizował ponad dwa

jecie czegoś więcej od konsumenta?

tysiące projektów, bardzo zróżnicowanych. Wprowadziliśmy

– Oczekiwał bym od klienta tego, żeby rozumiał swoje potrzeby,

do Polski wiele zachodnich firm. Realizujemy projekty w Stanach

a także ogólne kwestie techniczne i finansowe. Resztę niech

Zjednoczonych, w Chinach, najwięcej – oczywiście – w Europie.

zostawi specjalistom, którzy wszystko uargumentują. Dochodzi
do sytuacji, kiedy są podejmowane zupełnie niezrozumiałe

Czyli jesteście światową organizacją. Jak Wam się pracuje

decyzje, w których na przykład zleca się bardzo obszerne prace

na rynku polskim?

planistyczne firmie sprzętowej. Takie prace, aby być zrobio-

– Wiedza i wymagania na polskim rynku są duże. Natomiast

nymi na określonym poziomie jakości i merytoryki wymagają

brakuje tej świadomości, że taka współpraca z firmą dorad-

niejednokrotnie setek, a czasami i tysięcy godzin analiz. Firmy

czą nie przebiega na zasadzie: płacę i wymagam. Ale bardziej

pośpiesznie kupują takie analizy za bardzo małe pieniądze, nie

na zasadzie: to jest nasz wspólny interes. My zrealizujemy dla

myśląc o tym, że nie ma takiej możliwości, żeby profesjonalny

klienta projekt wysokiej jakości. Pokażemy mu dobre i złe strony,

projektant w krótkim czasie lub za małe pieniądze zrobił dobrą

przygotujemy analizy finansowe. Zaprezentujemy mu absolutnie

robotę. Należy pamiętać, że magazyny, które się projektuje, mają

wszystko, natomiast klient sam też musi się zaangażować. Musi

funkcjonować, powiedzmy 25 lat, bo na tyle jest przewidywana

wiedzieć, czego finalnie oczekuje.

np. żywotność układnic. Konkurencja wśród dostawców, zmusza ich niestety to pośpiesznego zajmowania pozycji u klienta,

W logistyce funkcjonuje współpraca na zasadzie „Open Book”.

a zgodnie ze sztuką pojawienie się dostawcy następuje dopiero

Czy w podobny sposób pracujecie z klientami?

po realizacji rzetelnego projektu logistycznego w obszarze or-

– Tak. Inaczej się nie da tworzyć dobrych projektów. Musi być

ganizacji, technologii i finansów.

wzajemne zrozumienie. Musimy się znać i sobie uświadomić,
że gramy do jednej bramki.

Jak się rozwija na naszym rynku taka działalność doradcza?
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Czy już jako element kultury biznesowej, czy raczej są to takie

Taki projekt w ujęciu kompleksowym, obejmuje nie tylko samą

rodzynki w cieście, gdy przychodzi świadomy swojego projektu

strukturę logistyczną, wewnętrzną obiektu, ale również całą

klient i Państwu się z nim bardzo dobrze współpracuje, a potem

infrastrukturę budowlaną. Pan mówił o interfejsach budowla-

on otrzymuje projekt, z którego będzie zadowolony?

nych, które łączą logistykę z budownictwem przemysłowym.

– To wygląda tak, że małe firmy doradcze mają trudności. Dla

Te interfejsy one są wpisane w Państwa strukturę działania?

małych firm są przeznaczone małe tematy. Mam tu na myśli

– Istnieje metodyka projektowania. Mamy swoje narzędzia, tak

małe plany w sensie czasowym i niekoniecznie za duże pienią-

zwane Metroplan Way. Według nich działamy. Oczywiście każ-
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Wiedza i świadomość kompetencji

dy projekt jest inny i nie zawsze da się zastosować szablonową
metodykę. Wielokrotnie jest tak, że trzeba szukać rozwiązań
nieszablonowych. Natomiast pewne elementy są już wypracowane i z nimi sobie radzimy z marszu. Tutaj, jeśli mówimy
na przykład o interfejsach budowlanych, to zawsze musimy się
borykać z problemami związanymi z BHP, drogami ewakuacyjnymi, ochroną przeciwpożarową czy oczywiście siatką słupów,

Metroplan w ciągu ostatnich
40 lat zrealizował ponad dwa

która jest zmorą wszystkich projektantów. Można tłumaczyć

tysiące projektów, bardzo

klientom w nieskończoność, jak bardzo siatka słupów przekłada

zróżnicowanych.

się na dobry układ magazynu, na wykorzystanie powierzchni,
na ewentualne rozbudowy, zmiany układu regałów i wiele innych rzeczy. Samo projektowanie jest tak obszerne, że można
by było pisać wielostronicowe księgi na ten temat i byśmy nie
wyczerpali tematu.
Rozumiem, że Państwo nie korzystacie z takich szablonów bu-

Jaki jest stopień trudności w automatycznym magazy-

dowlanych, jak to – mają w zwyczaju – korzystać deweloperzy

nie i chłodni?

budując typowe magazyny klasy A?

– Jest większy niż „normalny”. Techniczna metodyka jest ta sama,

– To co Nas odróżnia od nich to to, że oni budują według okre-

natomiast ze względu na termokurczliwość w niskich tem-

ślonego kryterium, głównie ekonomicznego, a my projektujemy

peraturach oraz procesy fizyczne tam przebiegające, inaczej

pod klienta.

muszą być projektowane urządzenia. Oczywiście nie jest tak,
że absolutnie wszystko inne pozostaje takie samo jak w maga-

Pod klienta, czyli posadzka będzie inna, siatka słupów będzie

zynie z normalnymi warunkami, bo trzeba wprowadzić różne

inna?

instalacje techniczne, które będą wchodziły w przestrzeń zaj-

– Wszystko może być inne. Może się zdarzyć, że będziemy pro-

mowaną przez regały. A to już przeszkadza logistykom. Pewne

jektować magazyn z niewielkimi wymaganiami technicznymi,

wytyczne, jeśli chodzi o systemy chłodnicze, zostaną narzucone

z niedużym obciążeniem statycznym i dynamicznym, z typową

przez dostawców czy przez planistów branżowych. Natomiast

siatką słupków. Ale w wielu wypadkach zdarza się, że projek-

ostatnie szczegóły pojawiają się dopiero na końcu, kiedy zo-

tujemy pod nietypowe potrzeby klienta. Ale na pewno stwo-

stanie wybrany ostatni dostawca. W przypadku systemów

rzymy w pełni uwarunkowane środowisko do potrzeb klienta,

technicznych wygląda to bardzo różnie. To nie jest tak, jak z re-

co przełoży się na pieniądze w tej czy innej postaci.

gałami, że wszyscy dostawcy mają słupy, które różnią się tylko
perforacją, a technologia i tak pozostaje ta sama.

Wówczas cały zespół pracuje zgodnie nad jednym projektem?
– Tak i nie. W przyszłym miesiącu robimy sobie spotkanie ro-

Czy magazyny automatyczne mają przyszłość?

bocze architektów i logistyków, na którym będziemy omawiać

– Karol Darwin powiedział, że przetrwa nie ten gatunek, który

interfejsy na styku budownictwa i logistyki w magazynach auto-

będzie najsilniejszy, ale ten, który będzie potrafił się zmieniać,

matycznych, typu mroźnia. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu

a więc najlepiej dostosować. Dostosować należy się do uwa-

magazynu z kilkoma układnicami oraz podsystemami transpor-

runkowań, a te są różne, zależne od warunków ekonomicz-

towymi w postaci przenośników, pracującymi w temperaturze

nych, gospodarki, branży… Z mojego doświadczenia wynika,

-24O C. Wtedy właśnie poszukuje się kompromisów i możliwie

że nie wszystko, co automatyczne, jest najlepsze, a konkretniej,

najlepszych rozwiązań przy realizacji projektowania. W dużych

nie w każdym przypadku. Jest piękna pieśń przyszłości zawarta

projektach często dochodzi do konfliktów międzybranżowych.

we wszystkich reklamach, magazynach branżowych, że automatyka jest przyszłością. W pewnym sensie tak oczywiście

To jest taki pierwszy magazyn w Polsce?

jest. Rozmawiamy o kolejnej rewolucji przemysłowej, a prawda

– To nie jest magazyn w Polsce. To jest magazyn w południowo-

jest taka, że do tej pory doskonale funkcjonują i są cały czas

-wschodniej Europie i nie jest to pierwszy magazyn tego typu

budowane magazyny manualne, gdzie wózki wąsko-kanałowe

realizowany przez Metroplan.

czy reach-trucki są użyteczne i nie są wypierane przez automaty.
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niej powiedzieć, że na danym terenie nie da się tego wykonać.
Na tym polega współpraca zespołów Metroplanu.
W każdym wariancie, w każdym obszarze ten projekt jest
poddany analizie? Klient – jeżeli dotrwa do końca – otrzyma
optymalnie wyskalowany projekt do realizacji?
– Tak. Jesteśmy w stanie przejść przez cały proces inwestycyjny.
Począwszy od ogólnego zbadania potrzeb klienta, poprzez prace
consultingowe, planistyczne, projektowe, kończąc na zakupach i realizacji w postaci wdrożenia.
Zapytam o osobiste odczucia pracy w Metroplanie? Coś taFot. Log4.pl

kiego charakterystycznego, coś, z czym Pan się wcześniej nie
spotkał w swoim doświadczeniu biznesowym?

Największą barierą jest pieniądz czy jakiś inny aspekt?

– Mamy tutaj doskonałych fachowców, logistyków w naszym od-

– To esencja projektów automatycznych. Sedno sprawy nie

dziale w Hamburgu, od których bardzo dużo się uczę. Metroplan

tkwi tylko i wyłącznie w pieniądzach, nakładach początkowych.

to organizacja zatrudniająca ponad stu wysoce wykwalifikowa-

Sedno sprawy tkwi w opłacalności.

nych specjalistów. Mogę powiedzieć, że pomimo niejednokrotnie męczących prac, zawierających częste podróże zagraniczne,

Pytanie, co sprawia, że są nieopłacalne?

odczuwam dużą przyjemność ze współpracy z ludźmi i czerpania

– Nie w tym rzecz. Magazyn zawsze generuje koszty, niezależnie

wiedzy z ich wieloletniego doświadczenia.

od technologii. Chodzi o znalezienie najlepszej opcji, poprzez
porównanie rozwiązań, np. manualnych i automatycznych.

Udziela Pan się również w Polskim Stowarzyszeniu Techniki

Im większe koszty, tym – teoretycznie – większy sens rozmo-

Magazynowej. Tam Pan piastuje funkcję przewodniczącego Ko-

wy o automatyzacji. Jeżeli w przykładowym magazynie pracuje

mitetu Ds. Szkoleń. Jak Pan by oceniał rynek szkoleń w Polsce?

czterdzieści czy pięćdziesiąt osób to roczne koszty pracy, wyni-

– Zacząłbym od tego, że jest mi bardzo trudno pogodzić pracę

kające z samego zatrudnienia ludzi, będą rocznie przekraczały

zawodową i jakiekolwiek aktywności dodatkowe. To jest to,

3,5 miliona złotych. Trzeba zrozumieć taki stan i ten pieniądz.

co charakteryzuje fachowców, a mianowicie to, że oprócz
pewnej działalności zawodowej, warto jeszcze się zaangażo-

To całkiem sporo. Nie da się zrobić magazynu automatycznego?

wać w coś więcej. Warto robić coś jeszcze w swojej dziedzinie.

– Oczywiście, że się da. Nakłady finansowe są bardzo duże,

Nie twierdzę, że trzeba być jak Leonardo da Vinci, obsesyjnie

ale koszty, wynikające już z pracy samych urządzeń – bo praca

pochłoniętym swoją pracą, bo to jest niebezpieczne i może

ludzka już zostaje w dużym stopniu wyeliminowana – są nie-

źle się skończyć. Natomiast dobrze jest oderwać się od pracy

botycznie niższe. To przemawia za opłacalnością magazynów

zawodowej i gdzieś jeszcze, na luźnym polu, zgodnie ze swo-

automatycznych. Inną kwestią jest to, w jakie opłaca się iść

ją pasją rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Dobrze jest

magazyny automatyczne. Są to głównie magazyny duże z dużymi

przekazywać je jeszcze dalej. To jest taka misja dostarczania

przepływami. Pamiętać należy też, że nie tylko logistyka decy-

pewnej wiedzy na rynek, ulepszania go i przy właściwym

duje o budowie magazynów automatycznych. Te obiekty buduje

podejściu do sprawy, nie musi ona oznaczać oddawania

się zupełnie inaczej, liczone są inne obciążenia. To są obiekty

wiedzy konkurencji. Jednakże jeśli chodzi o rynek szkoleń,

smukłe, bardzo wrażliwe na siły wiatru, na ruchy ziemskie. Ich

oceniałbym go raczej średnio, może i negatywnie. Jest całe

budowa wymaga zupełnie innych fundamentów i tu się kłania

mnóstwo firm i szkoleniowców, którzy próbują przekazywać

część budowlana, która też determinuje w jakimś stopniu reali-

wiedzę z zakresu logistyki i magazynowania, w której nie mają

zację projektu.

praktycznego doświadczenia. Jest to robione na zasadzie przyswojenia sobie pewnego teoretycznego materiału i przekazania
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Te interfejsy budowlane odgrywają znaczącą rolę?

go dalej w niezmienionej właściwie formie. Tak przekazywana

– Oczywiście. Logistycy mogą sobie wstawić regały, wózki,

wiedza ma charakter co najwyżej informacyjny, bo praktycz-

wyliczyć koszty i tak dalej. Natomiast budowlaniec może póź-

nego nie ma w ogóle.

B E Z P I E C Z N Y

M I X

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Wiedza i świadomość kompetencji

Czy według Pana Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej jest gwarantem kompetencji?
– Wystarczy przyjrzeć się naszym działaniom. Przypomnę tylko o naszym związku z ERF i FEM, a więc głównymi organizacjami z branży magazynowej w Europie. Nasze szkolenia są prowadzone przez ludzi, którzy o tych regałach mówią, poznawszy
je wcześniej. Są to ludzie, którzy robili badania, zrealizowali setki

Warto robić coś jeszcze w swojej
dziedzinie. Nie twierdzę,

przeglądów, instalują sprzęt, którzy pracują w laboratoriach. Jeśli

że trzeba być jak Leonardo

chodzi np. o takie laboratoria mam tu na myśli Pana Marcina

da Vinci, obsesyjnie

Bajsona. Dalej, mam na myśli ludzi, którzy mają duże kompetencje zdobywane u nas i za granicą, na przykład Pan Marcin

pochłoniętym swoją pracą,

Olejnik – jedyna osoba w Polsce posiadająca certyfikat brytyj-

bo to jest zgubne. Natomiast

skiej organizacji regałowej SEMA, pracujący w branży regałowej
już od 25 lat, czy też Pan Antoni Saulewicz, który przepracował

dobrze jest oderwać się od pracy

wiele lat w obszarze transportu wewnętrznego i magazyno-

zawodowej i gdzieś jeszcze,

wania i zrealizował wiele interesujących badań. W ten sposób
przedstawiłem trzon naszego zespołu szkoleniowego, jeśli chodzi o ten obszar dydaktyczny.
Ta struktura kompetencyjna jest dosyć szeroka. Nie skupia się

na luźnym polu, zgodnie
ze swoją pasją rozwijać swoją
wiedzę i umiejętności.

tylko i wyłącznie na jednej osobie, czy te kompetencje są lepiej
przekazywane?
– Na tym właśnie polega istota dobrego szkolenia. Wybrane
szkolenia, o konkretnej tematyce prowadzą ludzie z praktyką,
mający też doświadczenie w dziedzinach sąsiadujących: rega-

regałów. Do tego planujemy zrobić szkolenia dla montaży-

ły i ich przeglądy, organizacja pracy oraz planowanie magazynów

stów i może w przyszłości coś jeszcze.

– to na przykład ja. Przeglądy, instalacje oraz projektowanie
techniczne – Pan Olejnik, badania wytrzymałościowe i normy

Czyli małymi kroczkami będziecie dochodzić Państwo do ofe-

techniczne – kolega Bajson, zaś kwestie związane z BHP, a tak-

rowania szkoleń o wysokich kompetencjach i specjalizacjach?

że aspekty prawne – Pan Saulewicz. Czy jest ktoś na rynku kto

– Tak. To przyświeca działalności Komitetu Ds. Szkoleń i to jest ko-

wystawia bardziej kompetentny skład szkoleniowy ? Nie.

lejna rzecz, która odróżnia Nas od innych organizacji realizujących
szkolenia. Tam jest nastawienie na ilość, na zarobek, na szybkość,

Jakie plany Państwo mają jako komitet, żeby rozszerzyć

na biznes. My się śpieszyć nie musimy. I z tego powodu bardzo się

te szkolenia o dodatkowe kompetencje? Szkolenie specjalistów

cieszę. Ta mała grupa ludzi poświęca się pewnej idei, szerząc do-

PRSES jest ukierunkowane na takie wewnętrzne przeglądy

brą praktykę, dzieląc się naprawdę unikatowym doświadczeniem.

firm. A co z zewnętrznymi?

Mogę jeszcze dodać, że oprócz tego co sam widzę na Zachodzie,

– Trzeba to zrobić mądrze i stopniowo. Nie zalejmy rynku wiedzą,

zbieram liczne potwierdzenia naszych wysokich kompetencji i bar-

która zostanie źle wykorzystana. Naszemu rynkowi do rynku

dzo pozytywne oceny od osób, które mają z nami jakikolwiek

zachodniego w niektórych obszarach – nie we wszystkich, ale

związek. Mieliśmy przecież na szkoleniach ludzi, którzy realizują

jeszcze trochę brakuje i mam tu na myśli głównie aspekty bizne-

swoje pracy tylko na rynku francuskim, zaś ja sam, po wykonaniu

sowe. Realizacja przeglądów regałów wymaga pewnej wiedzy,

pewnych usług o charakterze doradczym dla czołowego operato-

kultury, metodyki i pewnego doświadczenia idącego obok samej

ra w branży logistycznej otrzymałem ciekawe informacje porów-

merytoryki technicznej. Nie da się uruchamiając takie szkolenia,

nawcze. Szef BHP, zwiedzający magazyny w całej Europie, stwier-

od razu wyedukować duże ilości specjalistów w tym zakre-

dził, że w zakresie rzetelności, kompetencji oraz posiadanej wiedzy,

sie. Dlatego zaczynamy od szkoleń dla tak zwanych „PRSES”,

jesteśmy w czołówce, jeśli nawet nie na miejscu pierwszym.

po czym będziemy dążyć do tego, aby uruchomić szkolenia dla
ludzi, chcących samodzielnie wykonywać ekspercie przeglądy
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Dziękuję za rozmowę.

B E Z P I E C Z N Y

M I X

ELEKTRONICZNE
SYSTEMOWE
BEZPIECZEŃSTWO
WOJCIECH PODSIADŁY
Nowoczesne wózki widłowe – zupełnie jak i dzisiejsze samochody – wyposażone są w szereg
elektronicznych systemów zwiększających bezpieczeństwo, wydajność i komfort pracy. Co dokładnie
potrafią i w jakiej sytuacji mogą pomóc?

ABS, ACC, EPS, ISA – to tylko niektóre spośród instalowanych

dań pojazdy w szereg usprawnień mających kompensować te

dziś w samochodach systemów wspierania jazdy i tworzących

trudne warunki.

współczesne „zaawansowane systemy wspomagania kierowcy”

– Kompleksową odpowiedzią STILL na wyzwania, które sta-

(advanced driver-assistance systems – ADAS). Pozwalają unikać

wia sterowanie wózkami VNA jest system OPTISAFE działający

zablokowania kół podczas hamowania, dopilnowują zachowa-

dzięki umieszczonym wzdłuż nitki indukcyjnej transponderom.

nia bezpiecznej odległości od znajdującego się z przodu pojaz-

Podczas jazdy komunikują się one z odbiornikiem w pojeździe.

du, zapobiegają wypadaniu z zakrętów i kontrolują prędkość

Przejeżdżając nad nadajnikiem, wózek odczytuje jego kod.

gwarantując zgodność jazdy z przepisami – i wiele, wiele więcej.

Na tej podstawie ustalane jest położenie względem korytarza

Czy w przypadku wózków widłowych oferta układów wspierają-

roboczego. Odczytawszy informację o lokalizacji wózka, sys-

cych operatora jest równie bogata?
PEŁNE SYSTEMÓW WÓZKI
SYSTEMOWE
Ze względu na profil ich użytkowania,
największą obfitość systemów wspomagania jazdy oferują wózki przeznaczone do pracy w bardzo wąskich alejkach
oraz w magazynach wysokiego składowania. Mając na uwadze niską tolerancję
na błędy, z jaką wiąże się nawigowanie w ciasnej przestrzeni oraz utrudniające
sterowanie drgania charakterystyczne dla
obsługi półek na najwyższych kondygna-
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cjach regałów, projektanci wyposażają
przeznaczone do wykonywania tych zaFot. STILL

T E C H N O L O G I E

bezpieczny magazyn technologie

CZYTASZ: Elektroniczne systemowe bezpieczeństwo

tem wywołuje pożądane w danym punkcie hali zachowanie:
ostrzeżenie o przeszkodzie, samoczynne wyhamowanie na końcu alejki, zablokowanie możliwości skrętu lub ograniczenie
wysokości podnoszenia – tak, by uniknąć kolizji – opowiada
Rafał Pańczyk, Advanced Applications Manager STILL Polska.
– Jako standard w oferowanych przez STILL Polska wózkach
systemowych typu MX-X i MQ-X instalowany jest także pa-

Kompleksową odpowiedzią
STILL na wyzwania, które

kiet OPTISPEED. Pozwala on na stały pomiar ciężaru ładunku

stawia sterowanie wózkami

na widłach z dokładnością do 50 kg i płynną modyfikację

VNA jest system OPTISAFE

prędkości w zależności od masy przewożonych towarów oraz
poziomu, na którym znajdują się widły. Wdrożenie systemu

działający dzięki umieszczonym

redukuje czas wykonywania poszczególnych zadań o 15-30%.

wzdłuż nitki indukcyjnej

Dalszy wzrost wydajności możliwy jest przy zastosowaniu opcjo-

transponderom.

nalnych hamulców przednich kół, pozwalających na skrócenie
drogi hamowania, a co za tym idzie, wydłużenie odcinka pokonywanego z pełną dopuszczalną prędkością. Drugim elementem

Rafał Pańczyk, Advanced Applications Manager STILL Polska

systemu jest działająca w oparciu o transpondery RFID i połącznie z oprogramowaniem klasy WMS nawigacja prowadząca
wózek bezpośrednio do miejsca paletowego, w którym powinien
znaleźć się przewożony ładunek – tłumaczy Pańczyk.

UNIWERSALNE UKŁADY

Ostatnio poinformowano także o wprowadzeniu w wózkach

Choć nie z takim natężeniem jak w przypadku wózków systemo-

tego typu systemu Aktywnej Kompensacji Podłoża (ang. Active

wych, zautomatyzowane układy wsparcia operatora są szeroko

Floor Compensation, AFC). Jego czujniki rejestrują względną

wykorzystywana także w czołowych wózkach z przeciwwagą,

wysokość kół na osiach nośnych. Ich położenie jest natychmiast

reach-truckach, zestawach transportowych czy pojazdach

wyrównywane w odpowiedzi na różniące się odczyty. Dzięki

do kompletacji. Często znajdującym zastosowanie klasykiem jest

szybkim procesorom wykorzystanym w systemie, reaguje on bez

na przykład system, który analizując stopień wychylenia kierow-

najmniejszych opóźnień nawet przy maksymalnej prędkości

nicy, dźwigni czy joysticka, automatycznie ogranicza prędkość

jazdy. W związku z tym rama pojazdu jest przez cały czas wypo-

na zakrętach zapobiegając utracie stabilności. Z kolei w celu

ziomowana, a maszt – w efekcie – utrzymany w idealnym pionie.

zminimalizowania drgań masztu w wózkach wysokiego składo-

Pozwala to do minimum ograniczyć jego drgania, umożliwiając

wania wykorzystuje się system kompensujący siły oddziałujące

tym samym sprawniejsze wykonywanie zadań przeładunkowych.

na karetkę i powodujące jej drgania. Emitując przeciwstawne
impulsy, układ prowadzi do wygaszenia
wibracji po zaledwie kilku sekundach
od otrzymania danych z umieszczonego
na maszcie tensometru.
Prócz poprawy bezpieczeństwa i wydajności procesów intralogistycznych,
elektroniczne układy są stosowane także
by zmniejszyć obciążenia, którym poddawany jest operator. Przykład? – Zestawy
transportowe, wyposażone w ramy z własnym napędem hydraulicznym. Samoczynnie podnoszą się one i opuszczają,
umożliwiając wprowadzenie trolejów z towarem bez konieczności dźwigania czegokolwiek. Rozwiązanie pozwala oszczędzać
czas i siły.

Fot. STILL. Zestawy transportowe z własnym napędem
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Fot. Jungheinrich

SYSTEMOWE
BEZPIECZEŃSTWO

WÓZKÓW DLA MAGAZYNÓW
WYSOKIEGO SKŁADOWANIA
ARTUR THOMAS, DANIEL LASOŃ, JUNGHEINRICH POLSKA
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Jungheinrich oferuje rozwiązania dla magazynów o wysokości operacyjnej do 18 metrów (w przypadku
systemowych wózków widłowych) lub nawet około 40 metrów (w przypadku układnic regałowych).

T E C H N O L O G I E
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CZYTASZ: Systemowe bezpieczeństwo

W ofercie wózków widłowych firmy znajdują się rozwiązania

transportowe Jungheinrich odpowiadają na potrzeby klientów

wykorzystujące wąskie korytarze robocze (seria urządzeń syste-

związane ze zwiększeniem wydajności realizowanych procesów.

mowych EKX, ETX/EFX oraz EKS) do realizacji zadań związanych

Są odpowiedzią na rosnące koszty pracy oraz umożliwiają sku-

ze składowaniem i kompletacją oraz akumulatorowe wózki wy-

teczną i łatwą integrację z systemami IT klienta (WMS/ERP). Nie

sokiego składowania ETV - w tym najnowszy pojazd ETV216i.

bez znaczenia pozostaje również fakt, iż tego typu inwestycje

Od kilkunastu lat Jungheinrich jest liderem w obszarze rozwiązań systemowych wykorzystujących wózki pracujące w wąskich
korytarzach roboczych.

charakteryzują się coraz krótszym okresem zwrotu.
Uzupełnieniem portfolio produktowego Jungheinrich dla magazynów wysokiego składowania jest system nawigacji magazy-

Obok urządzeń tradycyjnych w ofercie naszej firmy znajdują

nowej dla wózków do wąskich korytarzy roboczych. Rozwiązanie

się również automatyczne wózki widłowe (AGV - Automated

to pozwala na realizację zadań transportowych w trybie półau-

Guided Vehicle) konstruowane na bazie urządzeń seryjnych i sys-

tomatycznym, pod kontrolą operatora. Stanowi ono naturalny

temowych. Rozwiązania te dostępne są zarówno dla wdro-

etap przejściowy pomiędzy systemem manualnym a w pełni

żeń w magazynach i obszarach produkcyjnych, w których będą

automatycznym. Rozwiązanie to pozwala nam na stworze-

funkcjonowały ramię w ramię z urządzeniami pracującymi w try-

nie z klientem kompleksowej strategii automatyzacji magazynu,

bie manualnym i operatorami pieszymi, jak również dedykowane

która będzie w pełni korespondowała z jego zmieniającymi się

do magazynów w pełni automatycznych. Automatyczne systemy

potrzebami i oczekiwaniami.

ROZWIĄZANIA ZWIĘKSZAJĄCE
BEZPIECZEŃSTWO
Jungheinrich przywiązuje szczególną

»» wózek zwolni/zatrzyma się ze wzglę-

wagę do bezpieczeństwa ludzi i całego

du na stan/jakość posadzki lub dojazd

środowiska magazynowego, proponując

do końca korytarza roboczego

klientom szereg rozwiązań najwyższej

»» ograniczy wysokość maksymalne-

jakości i niezawodności, które wspierają

go podnoszenia kabiny ze względu

pracę operatorów wózków widłowych

na konstrukcyjne ograniczenia maga-

oraz gwarantują bezpieczną pracę urzą-

zynu (np. konstrukcja dachu, instala-

dzeń. Zastosowanie konkretnych syste-

cje wentylacyjne itp.)

mów zależy od typu pojazdu i środowi-

System ten wykorzystujemy również

ska, w którym pracuje oraz konkretnej

jako podbudowę pod nawigację magazy-

aplikacji.

nową – która sama w sobie, przy okazji

W zależności od potrzeb i specyfiki

podnoszenia wydajności pracy, w istotny

konkretnego projektu nasze urządzenia

sposób poprawia bezpieczeństwo po-

możemy wyposażyć w szereg licznych

przez automatyzację procesu składowa-

rozwiązań poprawiających bezpieczeń-

nia i poboru palet z instalacji regałowej.

stwo, komfort i ergonomię pracy.

Fot. Jungheinrich. Artur Thomas

Charakterystyka aplikacji wykorzy-

jących się przeszkodach oraz, jeśli to ko-

W przypadku wózków pracują-

stującej wąski korytarz roboczy wyma-

nieczne, zwalnia lub zatrzymuje wózek

cych w wąskich korytarzach roboczych

ga szczególnej uwagi, zwłaszcza jeśli

do czasu jej usunięcia.

podstawą dla wielu takich rozwiązań

chodzi o bezpieczeństwo osób i środ-

Czerpiąc z doświadczeń licznych

jest system mapowania magazynu

ków transportu, które mogłyby pojawić

wdrożeń, przy okazji wprowadzania

za pomocą tagów RFID. Mając moż-

się w korytarzu pracy wózka. W tym

na rynek nowej generacji wózków sys-

liwość dokładnego pozycjonowania

zakresie proponujemy System Ochrony

temowych, Jungheinrich odpowiedział

wózka w obszarze pracy możemy wy-

Osób (Personal Protection System),

na krytyczną z punktu widzenia bez-

korzystać to do definiowania obsza-

które aktywnie monitorują otoczenie

pieczeństwa, ale również efektywno-

rów w których:

wózka, informują operatora o pojawia-

ści i kosztów pracy, kwestię jakości po-
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sadzek magazynowych. W przypadku

nia drgań powstałych w trakcie jazdy

zrozumiałych bez względu na język

wózków które mogą operować na wy-

po nierównej posadzce (zamiast ich

jakim posługuje się operator, czy też

sokościach kilkunastu metrów, na bez-

wzmacniania), w istotny sposób popra-

ergonomiczne miejsce pracy pozwo-

pieczeństwo pracy wpływa nie tylko

wiając bezpieczeństwo i komfort pracy.

lą skupić się operatorowi na istocie

równość posadzki ale również jej pła-

Obok systemów, które w aktyw-

realizowanych zadań, ograniczą zmę-

skość, a wszelkie niedoskonałości w tym

ny sposób dbają o bezpieczeństwo

czenie i pozwolą utrzymać wymagany

zakresie wpływają bezpośrednio na bez-

operacji i procesów wózki wyposaża-

dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy

pieczeństwo pracy i komfort operatora.

my w szereg rozwiązań poprawiających

poziom skupienia.

W nowej generacji urządzeń propo-

tzw. bezpieczeństwo bierne. Przemy-

nujemy system wahliwej karetki wideł

ślana konstrukcja kabiny zapewniająca

Artur Thomas

Floor Pro. Jego zastosowanie pozwala

doskonałą widoczność, system komuni-

Menedżer Projektów Systemowych

wykorzystać masę ładunku do tłumie-

kacji oparty na prostych piktogramach

w Jungheinrich Polska

OGRANICZENIA POPRAWIAJĄCE
BEZPIECZEŃSTWO
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Inne zabezpieczenia stosujemy w wóz-

dopuszczalna. Rozwiązanie to rozpo-

kach wysokiego składowania ETV. Na-

zna i poinformuje również o przekro-

leży do nich m.in. system curveCON-

czeniu udźwigu resztowego na wy-

TROL, który uzależnia prędkość jazdy

sokości. Dzięki możliwość określenia

pojazdu od kąta skrętu koła. Istnieją też

przez operatora różnych środków cięż-

nowoczesne systemy wspierające pra-

kości użytkownik ma pewność, że dane

cę operatora z ładunkiem. Zwiększają

według których pracuje system są za-

one nie tylko poziom bezpieczeństwa

wsze adekwatne do podnoszonego ła-

osoby kierującej wózkiem, ale również

dunku.

samego towaru. Jednym z nich jest

Kolejnym ułatwieniem w pracy ope-

opcja driveCONTROL. System auto-

ratora jest system positionCONTROL.

tuacji dostosowuje właściwą wysokość

matycznie ogranicza prędkość pojazdu,

Eliminuje on konieczność precyzyjnego

wysunięcia masztu.

który porusza się z ładunkiem podnie-

pozycjonowania wideł przez operato-

Kolejne rozwiązanie zwiększające bez-

sionym na wysokość wolnego skoku

ra podczas pobierania lub odkładania

pieczeństwo pracy w magazynie to Floor-

wideł. Funkcja ta minimalizuje ryzyko

palety w regale. Wystarczy że operator

-Spot. System automatycznie uruchamia

uszkodzenia towaru, uniemożliwiając

wskaże obszar magazynu oraz półkę,

strumień światła w zależności od kierun-

jednocześnie operatorowi zbyt szybką

na którą chce odłożyć lub z której chce

ku jazdy wózka, dając wyraźny sygnał

jazdę. Z kolei rozwiązanie liftCONTROL

pobrać ładunek, a system sam dosto-

innym operatorom lub pieszym o zbliża-

uzależnia prędkość działania funkcji

suje właściwą wysokość wideł. Jeszcze

jącym się urządzeniu. Operator innego

hydraulicznych masztu od masy ładun-

większym ułatwieniem jest dodatkowa

pojazdu może zmniejszyć prędkość, prze-

ku i wysokości podnoszenia.

funkcja SNAP w tym systemie. Opera-

widując trasę przejazdu drugiego wózka,

Do zwiększenia bezpieczeństwa pra-

tor nie musi nawet wskazywać półki.

tak aby nie doszło do wypadku. System

cy, eliminacji błędów i jeszcze większej

Wystarczy, że podczas podnoszenia

ten szczególnie sprawdza się w trakcie

wydajności służy również operation-

masztu lekko poruszy dźwignią, a widły

opuszczania korytarza roboczego.

CONTROL. System informuje opera-

zatrzymają się przy kolejnej, najbliż-

tora dźwiękowym i wizualnym sygna-

szej zapamiętanej wysokości. System

Daniel Lasoń

łem ostrzegawczym, jeśli pobierany

inteligentnie rozpoznaje puste widły

Menadżer działu produktu

na widły ładunek ma masę większą niż

oraz z ładunkiem i w zależności od sy-

w Jungheinrich Polska
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bezpieczny magazyn technologie

CZYTASZ: Bezpieczny system WMS – Czyli jaki?

BEZPIECZNY SYSTEM WMS –

CZYLI JAKI?

PIOTR GÓRSKI, SENTE SYSTEMY INFORMATYCZNE
Rozwiązania WMS zarządzają pracą magazynów wysokiego składowania. Dzięki nim możliwa jest
automatyzacja procesów, wyeliminowanie błędów i zwiększenie wydajności. Wszystko dzieje się szybciej
i efektywniej. Czy w związku z przejęciem przez system WMS części “władzy” nad magazynem pojawiają
się jakieś zagrożenia? W teorii nie. W praktyce warto zwrócić uwagę na dwa aspekty: bezpieczeństwo
danych i bezpieczeństwa pracy.

DANE POD KONTROLĄ

drogą elektroniczną, aby nie pojawia się w magazynie. Jeżeli sys-

Dane wrażliwe w systemie WMS to wszelkie informacje o to-

tem WMS integruje się z innymi rozwiązaniami, np. systemami

warach, ich położeniu i procesach związanych z realizacją zamó-

firm kurierskich, to wymiana danych powinna być ograniczona

wień. Utrata tych danych lub nieprawidłowości w ich zakresie

wyłącznie do tych, które są konieczne do zrealizowania wysyłek.

mogą poważnie zaburzyć pracę magazynu. Informacje o nie-

Bezpieczeństwo danych to szczególnie ważna kwestia w kon-

zgodnościach powinny trafiać do kierownika magazynu. Jego

tekście RODO. Dane w WMS zabezpieczone są przede wszyst-

zadanie, to weryfikacja tego, skąd się wzięły i korekta (np. po-

kim poprzez dostęp do systemu, który ograniczony jest do kon-

przez zlecenie inwentaryzacji).

kretnych osób w firmie. Co więcej, poszczególni pracownicy

WMS sam w sobie nie przetwarza danych osobowych, ponie-

widzą w systemie tylko te dane, które potrzebne są do wyko-

waż nie mają one związku ze stanami magazynowymi i procesami

nywanych przez nich obowiązków. Większość z nich realizuje

przyjęcia/wydania towarów. Jedynymi momentami kiedy w ma-

zadania, które nie wymagają dostępu do danych klientów np.

gazynie pojawiają się dane kontrahentów są te związane z pro-

w trakcie kompletacji wystarczą informacje o numerze zamó-

cesem obsługi klienta/spedycji (lista wysyłkowa, specyfikacja

wienia i towarze, który trzeba pobrać. Dane klientów pojawiają

wydania towaru, dokumenty VAT). Informacje o kontrahentach

się dopiero w trakcie etykietowania skompletowanych i przy-

znajdują się w systemie ERP (w module logistyki czy sprzedaży),
dla którego WMS realizuje tylko element całego procesu.
Aby zwiększyć bezpieczeństwo danych klientów w trakcie
obsługi wydań warto ograniczyć liczbę dokumentów, które
drukowane są w magazynie, np. do wysyłanego towaru dołączać wyłącznie specyfikację wydania towaru, która nie zawiera
danych wrażliwych. Fakturę za zamówienie wysyłać natomiast

Piotr Górski, kierownik ds. obsługi
kluczowego klienta w Sente
Systemy Informatyczne
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gotowanych do wysyłki zamówień. Wtedy osoba zajmująca się
spedycją lub wydaniem do odbioru towarów dostaje je na załączanych do wysyłek/wydań dokumentach.
PRACA BEZ ZAGROŻEŃ
Wdrożenie systemu WMS często wiąże się z wykorzystaniem
różnego rodzaju rozwiązań automatycznych. Skala jest różna:
od półautomatycznych wózków, do wind spiralnych i przenośników taśmowych.
Urządzenia wchodzące w skład automatyki magazynowej

WMS sam w sobie nie
przetwarza danych osobowych,
ponieważ nie mają one
związku ze stanami

skonstruowane są tak, aby nie stwarzać zagrożenia. Z założenia

magazynowymi i procesami

elementy automatyki stoją nieruchomo, o ile w ich obrębie nie

przyjęcia/wydania towarów.

pojawi się towar. Jednak bezpieczeństwo automatyki magazynowej zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób jest ona wy-

Jedynymi momentami

korzystywana. Żadne czujniki i zabezpieczenia nie będą w stanie

kiedy w magazynie pojawiają

wyeliminować zagrożeń, jeśli ktoś umieści w obrębie automatyki
towar, który nie jest przystosowany do obsługi w jej ramach.

się dane kontrahentów

Sytuacji potencjalnie stanowiących zagrożenie może być

są te związane z procesem obsługi

wiele. Zdecydowaną większość z nich da się jednak wyelimino-

klienta/spedycji (lista wysyłkowa,

wać stosując odpowiednie standardy pracy w magazynie oraz
odpowiednio konfigurując system automatyki i jej zabezpieczeń
na własne potrzeby.

specyfikacja wydania towaru,
dokumenty VAT).
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CZYTASZ: Magazyn w projektach logistycznych

Fot. Daniel McCullough / Unsplash.com

MAGAZYN
W PROJEKTACH
LOGISTYCZNYCH
TOMASZ CHOJNACKI
Przeznaczenie i funkcjonalność magazynu muszą zostać „dotknięte” już na samym początku
jakichkolwiek rozważań o budowie magazynu. Od tego zaczyna się cała bajka.
39
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Wbrew temu, co wielu mądrych ludzi zdążyło już napisać

procesów, wymiany zużytych środków transportu, napraw

na temat magazynowania, ilość niewłaściwie zaplanowa-

regałów, podatków od obiektu (np. przewymiarowanego) czy

nych i nieefektywnie wykorzystanych powierzchni magazyno-

też kosztów grzania i chłodzenia, zależnych w głównym stopniu

wych wielce prawdopodobnie dałaby się wyrazić setkami tysięcy

od przestrzeni z której korzysta właśnie „logistyka”.

metrów kwadratowych lub w konsekwencji prostych działań,

Na całym świecie, bo nie tylko w dopiero uczącej się logi-

setkami straconych milionów złotych. Wspomniani ludzie,

styki Polsce, obecne są niedoskonałe magazyny, w których

szczególnie Ci, którzy pisali swoje książki już w latach 60-tych

powierzchnia, przestrzeń, dostępność, wydajność i efektywność

czy 70-tych, nie poruszali mniej aktualnych tematów niż obecne

ekonomiczna zostały nieprawidłowo ukształtowane. Dalszy-

dzisiaj, tj. efektywne wykorzystanie powierzchni, funkcjonalność

mi przykładami, autor chciałby podkreślić istotę wybranych

obiektu, technologia magazynowa czy kosztorysowanie funkcjo-

aspektów obiektów, a także zachęcić inwestorów do poszerze-

nowania obiektów. Od tamtego momentu, w zasadzie niewiele

nia wiedzy w tym zakresie, gdyż jej użyteczność przekłada się

się zmieniło. Może poza książkami na temat magazynowania.

niejednokrotnie na miliony złotych!!

Te obecne bywają słabe.
Dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie inwestycji w budowę magazynu, w odniesieniu do jego właściwego planowania.

FAZY INWESTYCJI
Na początku jest idea, potrzeba, świadomość, że budowa magazynu jest konieczna. Nazwijmy to wstępną analizą zagadnienia.

KIEDY NALEŻY PLANOWAĆ

Rozpoczyna się wówczas planowanie poprzez ogólną analizę

FUNKCJONALNOŚĆ I PRZEZNACZENIE MAGAZYNU?

wielu zagadnień, kalkulacje budżetowe czy też próby bliższego

Z przykrością stwierdza się, że przeogromna ilość inwesto-

oszacowania większej ilości parametrów magazynu.

rów z wielu przeróżnych powodów doprowadza istniejące,

Kiedy inwestycja zdaje się być przesądzona, przechodzi się

a przede wszystkim nowe magazyny do stanu małej efektyw-

do etapu planowania koncepcyjnego, które wbrew przymiotni-

ności użytkowania, a tym samym powoduje występowanie

kowi, nie jest jedynie schematem ogólnym, ale symultanicznym

niewidocznych strat finansowych w postaci dodatkowych

rozwijaniem wielu elementów magazynów, które będąc ze sobą

kosztów, które nie występowałyby w zdrowych środowiskach

silnie sprzężone stwarzają projektantom wielu problemów, które

magazynowych.

niejednokrotnie można rozwiązać jedynie drogą trudnego kom-

To wszystko dzieje się z powodu niskiej świadomości istoty

promisu. Kiedy koncepcja zostanie w pełni rozwinięta, będziemy

logistyki, która prowadzi do podejmowania istotnych decyzji, ale

mieli do czynienia z wartościowym projektem obejmującym

błędnych i/lub w niewłaściwej kolejności. Przeznaczenie i funk-

wyznaczoną powierzchnię i przestrzeń obiektu, rozmieszczenie

cjonalność obiektu muszą zostać zaplanowane możliwie wcze-

stref magazynu, wskazanie miejsc realizacji procesów, drogi

śnie, a dokładniej jeszcze przed etapem jakichkolwiek działań

komunikacyjne, projekt rozmieszczenia regałów magazynowych,

inwestycyjnych i projektowych. Im późniejsze są działania

dobraną i wyznaczoną ilość środków transportu, wyznaczone

decyzyjne, tym większe straty finansowe. I nie piszemy już tu-

(z jeszcze większą dokładnością niż poprzednio) nakłady finan-

taj o ich prawdopodobieństwie, bo jeśli pierwsze kroki zostaną

sowe (tu jeszcze nie kupiliśmy sprzętu, ceny rynkowe przy zaku-

źle postawione, to straty są właściwie pewne.

pach są zmienne, czekają nas negocjacje, itd.), a także policzone

Stawiamy więc tezę: najpierw określa się przeznaczenie ma-

dość dokładnie koszty funkcjonowania magazynu (znamy koszty

gazynu, następnie jego funkcjonalność, aby następnie przejść

energii, wiemy jak będą wyglądać nasze procesy, wiemy jakie

do etapów planowania, gdzie funkcjonalność magazynu jest

są stawki wynagrodzeń, itp.).

rozwijana w każdym kolejnym kroku projektowym.
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Na tej podstawie, inwestor podejmuje dalsze decyzje i pozwa-

Podkreślamy, eksponujemy, eksklamujemy, uwypukla-

la nam na rozpoczęcie ostatniego etapu projektowego, jakim jest

my i podkreślamy, że to logistyka dyktuje większość warun-

projektowanie końcowe. Tu mamy do czynienia z największą ilo-

ków, a pozostałe branże się do niej dostosowują. Dlaczego?

ścią detali i bardziej szczegółowymi wymaganiami technicznymi

Bo to logistyka generuje późniejsze koszty, a nie odwrotnie.

niż w poprzednich etapach. Na tym etapie szalone znaczenie

Halę buduje się raz, drogi zakładowe również, instalacje tech-

odgrywa wiedza techniczna, nie tylko w zakresie magazynowa-

niczne montuje się w trakcie budowy, a projekt ochrony ppoż.

nia. Urządzenia magazynowe są już szczegółowo konfigurowane,

i BHP przygotowuje się przed uruchomieniem obiektu. Potem,

dochodzi wiele urządzeń stacjonarnych i mobilnych uzupełniają-

elementy te, nie generują już (cyklicznych i stałych) kosztów

cych procesy, mapuje się lokalizacje magazynowe, itd., a nakłady

typowych dla pracy wózkowych i samych wózków, realizacji

finansowe da już się określić na poziomie tolerancji +/- 5-10%.
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bezpieczny magazyn temat numeru

CZYTASZ: Magazyn w projektach logistycznych

Znając zatem etapy projektowania, możemy zacząć stawiać

pochopne postępowanie ograniczy również zastosowanie

sobie pytania dotyczące ich poprzedników. Czy funkcjonal-

właściwych rozwiązań w zakresie technologii magazynowania.

ność i przeznaczenie możemy planować nie na samym początku,

No bo po co płacić za konsulting logistyczny? Tylko po to, aby

ale w innych (kolejnych) etapach planowania?

ktoś wstawił urządzenia na rysunku?

WSTĘPNA ANALIZA ZAGADNIENIA

kosztującej działce, obiekty zostaną w pośpiechu wybudowane.

Analiza wstępna jest wynikiem zaistnienia potrzeby inwestycyj-

W magazynach szybko powstałych, bo akurat była taka potrze-

nej. Przedsięwzięcie obejmuje budowę obiektu przemysłowego,

ba, rozkład zależnych od siebie (funkcjonalnie i organizacyjnie)

a więc czegoś bardziej złożonego niż zestaw klocków Lego

pomieszczeń staje się czasem bardzo rozległy. Trasy pokony-

nr 60169. Niestety zamiast posłużyć się instrukcją i zaplanowa-

wane przez wózki drastycznie się wydłużają, a ich zużycie po-

niem pracy, wielu inwestorów zaczyna od …oszczędzania, choć

stępuje szybciej, nie mówiąc już o wydłużeniu czasów operacji,

jeszcze nie wydali nawet złotówki. Mamy więc pierwszy pomysł

które z kolei przekładają się na oczekiwania w innych obszarach.

na magazyn na posiadanej akurat działce, sytuując na niej po-

Efektem jest wzrost kosztów, nieproporcjonalny do wzrostu

żądany obiekt (magazyn), niekoniecznie zachowujący właściwe

przepływów!

Gorzej, jeśli bez względu na wszystko, na cudownej, nic nie

proporcje i kształt. Inwestorzy zakładają, że drogi bezproblemo-

W tak zaprojektowanych obiektach pojawiają się również

wo rozmieści się na działce, nie bacząc na pochylenia terenu,

wąskie gardła, trudności w zarządzaniu zwiększonym persone-

które są na tyle duże, że załadowana i jadąca po takiej drodze

lem, większa infrastruktura do utrzymania i więcej powietrza

ciężarówka zsunie się z oblodzonej nawierzchni. Zapomina

do schłodzenia i ogrzania. Kolejne (ewentualne) rozbudowy

się o konieczności pozostawienia określonej powierzchni pod

zaczynają pokutować za grzechy poprzednich. No i technologia,

tereny zielone, o ewentualnych kosztach połączenia z innymi

będąca narzędziem realizacji procesów… Nie możemy wówczas

obiektami (produkcyjnymi) czy też sprawdzeniu maksymalnej

np. zastosować wysoko unoszących wózków systemowych (już

wysokości zabudowy. Najważniejsze jest, że mamy działkę pod

nawet ponad 15m), pracujących w korytarzach 1,7m, bo nasze

nowy obiekt! Tym samym planuje się magazyn o powierzchni

warunki techniczne (w postaci małej wysokości i niewystarczają-

określonej działką, a nie analizą logistyczną (!), nie wspomina-

co mocnej posadzki) ograniczają nas do skromnej czołówki, uno-

jąc już, o pominięciu zasadniczej sprawy, jaką jest technologia

szącej jedynie na 6-7 metrów, wymagając tym samym korytarza

magazynu, która również rzutuje na powierzchnię i przestrzeń

3,5m. Zamiast magazynu na 10.000 miejsc paletowych, mamy

obiektu.

magazyn wielkości co najwyżej połowy tej wartości.

Co się wydarzy jeśli błędy planistyczne już na „zerowym” eta-

Czy można zaplanować funkcjonalność i przeznaczenie w po-

pie prac, wkradły się do kolejnego etapu planowania? No cóż,

czątkowym etapie inwestycji? Jeśli obiekt ma być magazynem

planujemy inwestycję nie zbadawszy uprzednio zagrożeń,

przyprodukcyjnym, to znaczy, że ma być usytuowany przy

a to duży błąd. Rozpoczynamy procedurę „budowlaną” nie my-

produkcji. Jeśli ma spełniać funkcje przyjęcia dużej ilości pojaz-

śląc o proporcjach budynku, o trudnościach związanych z archi-

dów w szczytowym okresie to musi mieć właściwe uwarunko-

tekturą terenu, o kosztach wynikających z trudności połączenia

wania techniczne pod projektowanie strefy przyjęcia i wydania.

istniejących obiektów. Pojawiają się nieprzewidziane koszty

Jeśli ma mieć możliwość szybkiego przeładunku, to trzeba tam

oraz sytuacje pokazujące, że dokończenie inwestycji będzie

zostawić powierzchnię pod „cross-docking”. Jakiekolwiek narzu-

karkołomne i mocno nadwyręży budżet firmowy. Takie, zbyt

canie przeznaczeniu i funkcjonalności magazynów określonych
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Rys. 1. Przykład rozległego magazynu z bardzo długimi przebiegami transportowymi
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Rys.2. Przykład rozproszenia obiektów zakładu produkcyjno-magazynowego rozbudowywanego ad hoc, bez analizy długoterminowej

rozwiązań (działka, jej kształt, usytuowanie, itd.) już na etapie

ekonomiczny (czytaj wybudowanie hali było najtańsze), a o ob-

wstępnego planowania, jest ograniczeniem obniżającym jakość

ciążeniu ogniowym i strefach zagrożenia ludzkiego będziemy

projektu i ograniczającym wykorzystanie pełnych możliwości

rozmawiać z lokalnym strażakiem, np. podczas odbioru (!).

technicznych urządzeń.

Jakie są efekty takiego postępowania? Siatka słupów będąca
koszmarem wielu projektantów chcących efektywnie wykorzy-

PLANOWANIE KONCEPCYJNE

stać powierzchnię magazynu, nijak wpasowuje nam się w układ

Teraz załóżmy, że znajdujemy się w etapie planowania koncep-

regałów. Świetliki nie zawsze będą biec nad korytarzami (można

cyjnego. Mamy działkę, działka nie stwarza większych ograni-

się było o to zatroszczyć), a po uwzględnieniu palności składo-

czeń, horyzont jest bardzo odległy, a nad nami jedynie niebo.

wanych towarów okaże się, że ochrona pożarowa nie spełnia

Nie zastanowiliśmy się jednak jak się ma funkcjonalność i prze-

odpowiednich wymagań i jedyne co możemy zrobić to wydzielić

znaczenie magazynu do projektowania hali oraz jej ukształto-

kolejne pomieszczenia specjalną ścianą, a więc… zlecić kolejne

wania i zmierzamy ku wybudowaniu pięknych ~7.500m hali

roboty, choć na takie rzeczy był już właściwszy moment. No i ła-

bez określenia wspomnianych wyżej założeń. Siatka słupów nie

dowanie baterii. Załóżmy, że klient szybko zaakceptował ogólne

ma znaczenia bo bardziej liczy się cena. A w zasadzie to tylko

rozwiązania w zakresie hali, bez weryfikacji ilości potrzebnych

cena. Projekt BHP i ppoż. Również nie jest taki istotny, bo jesz-

zasobów technicznych w postaci wózków oraz pracy jakie wy-

cze nie wiemy co dokładnie będziemy składować, a same regały

konują. Hala zbudowana, ale miejsce ładowania baterii okazuje

dopasujemy później. No bo kto by teraz myślał o jakichś norma-

się zbyt małe i musimy przesuwać strefę tam, gdzie nie ma od-

tywach i przepływach szczytowych?

ciągów, właściwych przyłączy, myjki…

2

Mamy więc projekt budowlany (sam projekt, a może nawet już
nawet zbudowaną halę).
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A teraz kalkulacja strat. Zbudowaliśmy magazyn możliwie
duży, aby móc swobodnie go aranżować. Po analizie przepływów

Teraz wystarczy już tylko wyposażyć halę w odpowiednie re-

materiałowych oraz procesu komisjonowania, nie znajdują sen-

gały bazując na wyczerpujących obliczeniach działu sprzedaży,

sownego zastosowania zblokowane systemy składowania, więc

który je opracowując bazował na danych dotyczących, oczywi-

skazani jesteśmy na regały rzędowe, oczywiście z siatką słupów

ście… samej tylko sprzedaży. Nie mamy uwzględnionych wiel-

opisaną kilka wierszy powyżej. Ze względu na wysokość magazy-

kości dostaw, nie mamy uwzględnionej rotacji, ani sezonowości.

nu możemy szczęśliwie zastosować wózki z wysuwnym masztem

Wybudowana hala ma rozstaw słupów, który był najbardziej

(potocznie reach-trucki), o szerokości korytarza pracy 2745 mm.

T E M A T
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bezpieczny magazyn temat numeru

CZYTASZ: Magazyn w projektach logistycznych

Rys. 3. Przykład strat finansowych wynikających z przewymiarowanych korytarzy

Ale co się okazuje? A to, że siatka słupów nie została dostosowana

PROJEKTOWANIE SZCZEGÓŁOWE

do logistyki i każdy z korytarzy jest przewymiarowany o 1,5m! Po-

Ostatnia faza. Mamy zaplanowany magazyn o określonej po-

liczmy straty inwestora: mamy przewymiarowanych 6 korytarzy,

wierzchni, określonej wysokości, określonej siatce słupów.

a każdy o 127 m2. Nakład na metr hali w wysokości 1500 zł to i tak

Mamy rozmieszczenie regałów oraz ich rodzaj, mamy wymia-

skromnie, ale milion złotych i tak zostaje przekroczony.

ry i ciężary ładunków. Mamy dużo rzeczy. W tym etapie raczej

No to pytanie. Czy można zaplanować funkcjonalność i prze-

już nic nam nie przemknie niezauważone do etapu realizacji,

znaczenie magazynu na etapie planowania koncepcyjnego?

gdyż tutaj określane są szczegóły, za które ktoś ponosi odpo-

Magazyn miał być uniwersalny, dostosowany do różnorodnych

wiedzialność. Dobieramy tu szczegółowe parametry regałów,

ładunków i przepływów, a wyszło nam, że nie ma lepszych

konfigurujemy wózki pod bardzo konkretne aplikacje transpor-

regałów niż te, dla których i tak nie znajdziemy ekonomiczne-

towe, a procesy po raz ostatni poddajemy analizie wykonalności.

go i efektywnego rozmieszczenia (1). Planowanie funkcjonal-

Co ma tu do rzeczy przeznaczenie czy funkcjonalność?

ności i przeznaczenia magazynów już po wybudowaniu hali,

Na pierwszy ogień niech pójdzie zwykły magazyn przezna-

lub samym jej projektowaniu z określonymi ograniczeniami

czony do wynajmu, zbudowany np. na terenach pokopalnianych,

(siatka słupów, powierzchnia maksymalna, układ wejść i wyjść)

gdzieś na Śląsku. Magazyn ma być uniwersalny, więc stosujemy

jest czynnością spóźnioną. Niemal zawsze oznacza to mniej-

uniwersalne rozwiązania. Ale…, trafiła nam się okazja bizneso-

sze czy większe straty, czasami niewidoczne na pierwszy

wa, długo po uruchomieniu magazynu. Ładunki przeznaczone

rzut oka.

do składowania są ciężkie, a regały wypełnione w 100%.
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W pewnym momencie, posadzka zaczyna się zapadać, dylatacje

urządzenia, bo kolejka na przenośniku rośnie, samochody czeka-

się rozchodzą, drzwi nie chcą się domykać… Ziemia opada. Czy

ją na odjazd, a chłodzenie magazynu przez który nie przepływa

to kwestia (błędnych) badań geologicznych? A może magazyn

towar kosztuje dużo.

został zaprojektowany na zastosowania uniwersalne? A może

Czy można zaplanować funkcjonalność i przeznaczenie ma-

nowe wózki są nieco za ciężkie? No właśnie… Kiedy określano

gazynu na etapie planowania końcowego? Czy próba zaplano-

przeznaczenie magazynu?

wania wydajnego i nowoczesnego magazynu kończy się w takiej

Weźmy dla przykładu magazyn typu mroźnia, w którego

sytuacji powodzeniem? Nie i… nie. W tym etapie nie mówimy

strefie wysyłkowej, ładunki przeznaczone do wysyłki, są dostar-

już właściwie o przeznaczeniu ani funkcjonalności, ale o ich

czane w obszar na wprost od doków, na przenośnikach. Wynika

właściwym lub niewłaściwym rozwinięciu. W tym etapie jest

to z preferencji inwestora i jego założeniu, że praca w zimnym

więc już o wiele za późno na cokolwiek.

środowisku (i np. z dużym przepływem materiałowym) wymaga
dużego nakładu pracy ze strony ludzi, więc wszędzie tam gdzie

KIEDY PLANOWAĆ FUNKCJONALNOŚĆ I PRZEZNACZENIE

możemy zastąpić transport „wózkowy”, transportem „przenośni-

MAGAZYNU?

kowym”, robimy to od ręki. Co dalej?

Przeznaczenie i funkcjonalność muszą zostać zatem dotknięte

W drodze na skrzynie pokonujemy doki, w których otwiera

już na samym początku jakichkolwiek rozważań o budowie

się bramy, umożliwiając tym samym, co prawda chwilową, ale

magazynu. Od tego zaczyna się cała bajka. Niezrozumiałe

jednak trwającą min. kilkadziesiąt sekund wymianę tempera-

jest nakładanie jakichkolwiek ograniczeń, myśląc, że tania

turową. Na zewnątrz jest +26 oC, w środku –24 oC, w obrocie

działka lub okazyjny odkup regałów z upadającego magazynu

50 oC. Można by było zastosować śluzy pośrednie, które utrzy-

jakiegoś dewelopera wpływają na zmniejszenie wydatków.

mywałyby różnicę temperaturową na poziomie dużo niższym

Budowanie magazynów uniwersalnych też nie jest rozwią-

(np. na poziomach –24 oC i –8 oC), tylko że taka śluza kosztuje.

zaniem idealnym, choć bardzo kuszącym. Nieokreślenie już

Po co więc ją kupować?

na samym początku oczekiwań wobec nowego obiektu, w po-

Niestety, fizyki nie oszukamy. Do magazynu, w środku lata
wpada gorące powietrze, następuje wymiana ciepła, a na foto-

staci funkcjonalności i przeznaczenia, skutkuje trudnościami,
w późniejszym czasie.

komórkach systemów przenośnikowych pojawia się para i woda.
Urządzenia przestają działać, system się zatrzymuje, a nie chciany tu człowiek i tak musi przyjść, aby w jakiś sposób uruchomić

(1) Autor zachęca wszystkich czytających do zastąpienia słowa layout, równie
dobrze brzmiącymi wyrazami takimi jak: rozmieszczenie, układ, usytuowanie,
rozkład czy też rozstawienie.

OD AUTORA
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Fot. archiwum autora
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Nazywam się Tomasz Chojnacki. Pracuję w biurze

twierdzić, że prawidłowe, a przez to bezpieczne

planistyczno-projektowym METROPLAN POL-

planowanie nowych obiektów musi rozgrywać

SKA, a także jestem członkiem Komitetu Tech-

się najpierw na poziomie właściwego planowania,

nicznego Regałów przy PSTM oraz Przewodniczą-

a dopiero po nim można przejść do projektowania

cym Komitetu ds. Szkoleń przy PSTM.

budowlanego oraz zakupów sprzętu. Logistyka

Planowanie i projektowanie magazynów wy-

jest tym obszarem, od którego powinno roz-

maga wiedzy tak dużej, że brak określonych umie-

poczynać się jakiekolwiek analizy obejmujące

jętności skutkuje niejednokrotnie milionowymi

budowanie magazynów, a postępowanie niezgod-

stratami finansowymi inwestora. W niniejszym

ne ze sztuką, może skutkować nieprzyjemnymi

artykule przedstawiam przykłady, mające po-

konsekwencjami.

bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Bezpieczeństwo pracy w stacjach przeładunkowych

BEZPIECZEŃSTWO
PRACY W STACJACH
PRZEŁADUNKOWYCH
HÖRMANN
Rampy i doki przeładunkowe to najważniejsze ogniwo w logistyce magazynowej. Upadek z rampy może
stanowić poważne zagrożenie. Aby zapobiegać takim wypadkom i ograniczyć niebezpieczeństwo, firma
Hörmann, producent bram i drzwi, opracowała system blokowania kół MWB.
Podstawowym elementem systemu jest

cego. Dopiero po zabezpieczeniu pozycji

długi na niemal pięć metrów naprowa-

samochodu ciężarowego w stacji przeła-

dzacz kół, po którym w dowolne położenie

dunkowej następuje przekazanie sygnału

przesuwać można wózek z obrotowym

zezwalającego na otwarcie bramy. Pedał

ramieniem ryglującym. Po zadokowaniu

odblokowania jest podczas przeładunku

samochodu w stacji przeładunkowej kie-

zablokowany, a jego zwolnienie następu-

rowca za pomocą uchwytu przesuwa ra-

je nie prędzej niż po zamknięciu bramy.

mię ryglujące do tylnego koła. Następnie

Po zakończonym rozładunku lub załadun-

Podczas przeładunku towarów wózki

obrót ramienia o kąt 90 stopni powoduje

ku kierowca obraca ramię obrotowe z po-

widłowe z reguły kilkakrotnie wjeżdża-

wysunięcie przed oponę składanej łapy

łożenia roboczego w położenie podstawo-

ją na rampę, której najazd opiera się

podporowej. Gdy łapa znajdzie się w po-

we, a to automatycznie powoduje zmianę

na skrzyni ładunkowej samochodu cię-

zycji roboczej, ramię ryglujące jest zablo-

statusu na wyświetlaczu sterowania.

żarowego. Podczas za- i rozładunku, gdy

kowane i praktycznie uniemożliwia odto-

na przykład kierowca wózka widłowego

czenie się samochodu ciężarowego (fot.

INNE MOŻLIWOŚCI

uruchamia hamulec, może dojść do nie-

2). System MWB blokuje się w dowolnym

System blokowania kół MWB może być

wielkiego przemieszczenia się samochodu

miejscu, więc położenie opony nie ma zna-

mostkowany przy pomocy przełącznika

ciężarowego i odsunięcia od stacji prze-

czenia. Po zakończonym przeładunku na-

na klucz. Dzięki temu w tej samej stacji

ładunkowej. Nawet zaciągnięte hamulce

leży nacisnąć pedał odblokowania i z po-

przeładunkowej możliwa jest obsługa na-

pojazdu nie stanowią w tym wypadku

wrotem przesunąć ramię ryglujące.

czep wymiennych, które nie potrzebują blo-

wystarczającego zabezpieczenia.

kady kół. Wtedy brama otwiera się na czas
BLOKOWANIE STEROWANE

przeładunku, nawet jeżeli system MWB nie

SYSTEM BLOKOWANIA KÓŁ MWB

ELEKTRONICZNIE

znajduje się w zablokowanym położeniu.

Jest nim natomiast system blokowania kół

Istnieje także możliwość rozbudowania

MWB firmy Hörmann, który praktycznie

systemu blokowania kół o sterowanie

uniemożliwia opuszczenie przez samo-

elektroniczne. W takim przypadku lamp-

chód ciężarowy bezpiecznego położenia

ka kontrolna na suwaku MWB oraz ze-

przed zakończeniem przeładunku. Sys-

wnętrzna sygnalizacja świetlna informu-

tem ten można stosować we wszystkich

ją o bieżącym stanie systemu blokowania

popularnych modelach samochodów cię-

kół. Zintegrowany czujnik rozpoznaje

żarowych.

położenie koła i pozycję ramienia ryglują-
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Fot. Hörmann (powyżej oraz u góry strony)
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Fot. Stabautech

URZĄDZENIA
ZE ZNAKIEM
BEZPIECZEŃSTWA
Z JAROSŁAWEM WOŹNIAKIEM I BARTOSZEM BYDŁOWSKIM
ROZMAWIAŁ ANDRZEJ SZYMKIEWICZ
Z Jarosławem Woźniakiem oraz Bartoszem Bydłowskim z firmy Stabautech o znaczeniu prawidłowego
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doboru osprzętu do wózków widłowych i bezpieczeństwie użytkowania sprzętu w magazynie rozmawia
Andrzej Szymkiewicz

E K S P L O A T A C J A

bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Urządzenia ze znakiem BezpieczeństwA

Andrzej Szymkiewicz: Jak to jest z tym doborem oprzętu do wózka widłowego, czy użytkownicy mają wiedzę na ten temat?
Jarosław Woźniak: Wiedza na ten temat jest znikoma lub
użytkownicy nie mają jej wcale. Niewłaściwy dobór pod kątem
udźwigu resztowego, brak świadomości redukcji udźwigu wózka
widłowego po zastosowaniu osprzętu, to najważniejsze błędy
doboru osprzętu.

Dla firmy wózkowej
najważniejsze są 3 parametry
osprzętu: waga, własny środek

Co to takiego jest ten udźwig resztowy?
JW: Należy wyjść od jednej rzeczy, bardzo mała grupa klien-

ciężkości osprzętu i zabudowa

tów jest świadoma tego, że wózek 2,5 tonowy – ciągle będę

przed karetką, czyli efektywna

to powtarzał w branży – to jest wózek ośrodku ciężkości 500

grubość tego osprzętu.

mm i nie może wózek 2,5 t udźwignąć przy środku ciężkości 600
czy 700 mm, również bez osprzętu. Tej świadomości brakuje.

Bartoszem Bydłowskim, Stabautech

Jeżeli klient ma paletę 1500 kg i chce ją pobrać wzdłuż, to nie
wystarczy mu wózek 1500 kg, ponieważ to jest 1 500 kg wyważone na 500 mm, a nie na 600 mm. Tak naprawdę branża powinna posługiwać się momentem siły a nie zdolnością udźwigu

BB: Dla firmy wózkowej najważniejsze są trzy parametry

wózka w kilogramach. To powinno być: kilogramy x ramię siły,

osprzętu, które są wprowadzane do kalkulatora i na podsta-

przyłożone do przedniej osi wózka, czyli do punktu, gdzie wózek

wie tych trzech parametrów jest obliczany udźwig resztowy.

może się przewrócić czy przeważyć do przodu. Udźwig wózka

To są waga, własny środek ciężkości osprzętu i zabudowa przed

– moim zdaniem – powinien być podawany w kiloniutonach,

karetką, czyli efektywna grubość tego osprzętu. Po tych trzech

a nie w samych kilogramach.

parametrach producent wózka może sobie obliczyć, na jakim
środku ciężkości dany udźwig będzie występował.

Wykres udźwigu na wózku widłowym podawany jest tylko dla

JW: Kolejnym takim przykładem zależności bezpieczeństwa

pary wideł, a gdy dochodzi osprzęt, to ten wykres powinien

od środka ciężkości są długie widły na pozycjonerze czy na ja-

być zmieniony?

kimś chwytaku. Mamy widły powyżej 1600 mm, 2000, 2400 mm.

BB: Dokładnie tak. Wykres zmiany udźwigu ze względu na śro-

Zasada jest taka, żeby osprzęt był przewymiarowany w stosunku

dek ciężkości dla wózka widłowego, a dla osprzętu całkiem

do udźwigu wózka. Bardzo dobrze to widać na przykładzie wideł

inaczej wygląda i to należy brać pod uwagę. Dostawcy wózków

teleskopowych. Jeżeli mamy wózek 2,5 tonowy, to poprawnym

widłowych mają kalkulatory do wyliczenia udźwigu resztowego

doborem są widły 3,5 tonowe. Jeżeli mamy wózek 3,5 tonowy,

wózka z osprzętem.

to naturalnym wyborem są widły 4,5 tonowe. Dalej idąc, do wóz-

JS: Dostawcy są zobowiązani to robić, ponieważ UDT też

ka 4,5 tonowego dobieramy widły 6 tonowe, ponieważ spadek

to wymaga. UDT jest takim bezpiecznikiem, nie dopuści do ru-

udźwigu wideł przy dużych środkach ciężkości albo osprzętu

chu wózka + osprzęt bez nowej tabliczki udźwigu. Zły dobór

jest większy niż wózka i przy dużych ciężkościach musimy prze-

udźwigu to jedno zagrożenie. Drugie zagrożenie, jeżeli cho-

wymiarować osprzęt, żeby się w pewnym momencie spotkały.

dzi o bezpieczeństwo pracy wózka + osprzęt, to jest hydraulika.

To dotyczy również pozycjonerów z długimi widłami 2400 mm.

BB: Jeszcze się spotykam z szybkim obliczaniem udźwigu

Do wózka 3,5 tonowego – jeżeli mają być widły 2400 mm –

resztowego wózka, jeśli to tak można nazwać. Klienci mówią tak

dobiorę osprzęt 4-tonowy a nie 3-tonowy. Mogę 3-tonowy,

„Ja mam wózek 1,5 tonowy, osprzęt waży 300 kg, więc zdolność

ale on musi mieć krótkie widły. To są takie podstawowe zasady.

udźwigowa mojego wózka wynosi 1200 kg” (wynik działania
1500 – 300). To „prosty rachunek”, jednak wcale nie jest prawdą.

Jak powinien wyglądać dobór wózka i osprzętu? Najpierw
znamy ładunek, później dobieramy do tego osprzęt i wózek.

To nie jest bezpieczne?

JW: Bardzo często o tym mówimy podczas szkoleń. Mocno

JW: Absolutnie nie. Spadek jest większy niż waga osprzętu,

nacisk kładziemy na to, żeby handlowiec firmy wózkowej nie

dlatego że osprzęt też posiada swoją grubość i odsuwa nam

mówił klientowi, jaki będzie potrzebował wózek do aplika-

środek ciężkości.

cji z osprzętem. My najpierw chcemy znać ładunek, do ładunku
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widłowy. Pozycjoner jest tylko i wyłącznie do przenoszenia
ładunku na widłach, a nie między widłami. Chwytak widłowy
ma specjalny zamek hydrauliczny, który powoduje zamknięcie
systemu hydraulicznego po chwyceniu ładunku między widłami.
Często u nas na rynku w Polsce klienci nie mają o tym zielonego
pojęcia i stosują pozycjonery do ściskania ładunku.
Można używać chwytaka jako pozycjonera?
BB: Można, natomiast te widły po pewnym czasie się rozjeżdżają,
bo to urządzenie nie trzyma ciśnienia. Rozjeżdżają się i każdym
momencie ten ładunek z tych wideł może się wysunąć. Przy
chwytaku będzie to na pewno bezpieczne, bo mamy ten zamek
hydrauliczny, który uniemożliwi wypadnięcie ładunku z pomiędzy wideł.
Jakie informacje są potrzebne Wam, dostawcom osprzętu,
do optymalnego doboru?
JW: Waga ładunku, jego parametry, czyli wszystkie wymiary.
Nawet wysokość, bo z wysokością też jest związany wertykalny
środek ciężkości w przypadku obrotnicy. Na pewno również
istotnym elementem jest znajomość procesów jakie będzie
Fot. Stabautech

wykonywał klient z danym ładunkiem, towarem, wózkiem widłowym. Gdzie go chce przewieźć? W jaki sposób to chce zrobić?
Jak często, żeby dobrać ewentualnie poziom zabezpieczeń urzą-

dobieramy osprzęt i razem ładunek z osprzętem jest wynikową

dzenia, jego zdolność do ciężkiej pracy. Jak robi to do tej pory?

dla tego wózka.

Jak sobie radzi do tej pory? Bo to też są wskazówki bardzo dobre,
w jakim kierunku klient pójdzie, jeśli chodzi o dobór urządzeń.

Tak to się powinno odbywać. A jak jest praktyce?
JW: W praktyce przychodzi zapytanie: „Ustaliliśmy z klientem,

Całkiem sporo potrzeba tych informacji.

że wózek 2,5 tonowy wystarczy”. A potem się okazuje po naszej

JW: Niekiedy powstaje bardzo duży dysonans między tym,

wizycie, po zobaczeniu parametrów ładunku, że nie 2,5 tono-

co klient chce przekazać, a tym co my chcemy wiedzieć. Bar-

wy, może 3-tonowy, ale najlepiej 3,5 tonowy powinien klient

dzo często jesteśmy uważani jako wręcz wścibscy, bo chcemy

dobrać. Tu też jest związana z tym ta nieświadomość, że jeżeli

za dużo wiedzieć, ale u nas generalnie nie ma pomyłek. Jeżeli

mamy duże gabaryty, to handlowiec też nie potrafi tego szyb-

coś robimy, robimy to do końca dobrze i chcemy tych informacji.

ko policzyć, plus minus oszacować gdzie jest środek ciężkości
albo w ogóle nie zwraca uwagi na środek ciężkości.
BB: Zagrożeniem też jest nieznajomość osprzętu. Ludzie się
zwracają do nas często z pytaniami na przykład „potrzebuję

Nigdy się nie zdarzyła pomyłka?
JW: Nie. Czasami nam się zdarza, że faktycznie urządzenie poszło, jest nietrafione, bo klient nas o czymś nie poinformował.

pozycjoner wideł do wózka widłowego”. Po szerszym rozpo-
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znaniu tematu okazuje się, że klient potrzebuje nie pozycjoner

Jak potem jest już w trakcie użytkowania tego osprzętu? Zo-

widłowy tylko chwytak widłowy, bo chce coś dźwigać między

stajecie w kontakcie z klientem, są okresowe przeglądy? Czy

widłami. Te urządzenia wyglądają niemalże identycznie. Jak

ten osprzęt wymaga serwisowania?

podchodzimy do wózka, praktycznie „człowiek z ulicy” nie zo-

JW: Wymaga. Urządzenia wymagają serwisu. Interwały serwi-

baczy tej różnicy, jak wygląda pozycjoner, a jak wygląda chwytak

sowe są określone w instrukcji obsługi. Natomiast z racji tego,

E K S P L O A T A C J A

bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Urządzenia ze znakiem BezpieczeństwA

że to jest urządzenie, które nie występuje samodzielnie a z wóz-

BB: Pokazujemy, na co trzeba zwrócić uwagę, gdzie zajrzeć,

kiem widłowym, serwisem powinny zająć się firmy wózkowe.

co dokręcić, jak wymienić łatwo, szybko, bezpiecznie. Szkolenia

Jesteśmy świadomi, że musimy być u klienta końcowego przy

są prowadzone regularnie. Nasz serwis szkolony jest na bieżą-

dużych projektach, przy dużych firmach i tam, gdzie chcemy

co w naszej fabryce w Niemczech. W momencie, kiedy pokazują

prawidłowo utrzymać urządzenie w ruchu do następnej sprze-

jakieś nowości, dostajemy taką informację i jesteśmy zapraszani

daży. Serwisowo też musimy być obecni, żeby wspomóc firmę

do naszej fabryki.

wózkową w działaniach serwisowych.

JW: Jeszcze jeden problem pojawił się w zakresie doboru,

BB: Osprzęt na wózku widłowym jest trochę traktowa-

a mianowicie dostosowanie hydrauliki osprzętu do wózka i od-

ny „po macoszemu” przez serwisantów wózków widłowych,

wrotnie. To bardziej funkcjonuje w odwrotny sposób. Ja zawsze

bo oni się zajmują generalnie ich maszyną. Nie potrafią zro-

na szkoleniach serwisowych lub w razie jakiegoś zgłoszenia

zumieć, że osprzęt i wózek to jest jedna część. Wymienią

serwisowego tłumaczę, że osprzęt jako urządzenie jest odbior-

olej w wózku widłowym, przesmarują wózek widłowy, spojrzą,

nikiem energii, tak jak żarówka. Ile damy prądu z elektrowni, tak

sprawdzą, dokręcą śruby… Natomiast bardzo często jest tak,

będzie żarówka świecić i podobnie zachowuje się osprzęt. Jeżeli

że osprzęt w wózku widłowym jest pomijany przez serwisantów.

podamy odpowiednie parametry hydrauliki na urządzenie w po-

JW: Tak, ale to też wynika często z niewiedzy, co należało-

staci przepływu i ciśnienia oleju, to wszystkie jego funkcje będą

by z urządzeniem zrobić. Problem też jest w tym, że oczywiście

prawidłowo funkcjonować. Jeżeli zejdziemy z tymi parametrami

– wszędzie, tak jak w każdej firmie – ludzie się zmieniają. Prowa-

albo nie dostaniemy z wózka odpowiednich parametrów hy-

dzone są szkolenia serwisowe, ale przychodzą nowi, mają szereg

drauliki w postaci przepływu, czyli wydajności pompy i ciśnienia

szkoleń, jeśli chodzi o własny produkt, o własny wózek widłowy.

roboczego, to urządzenie może nie funkcjonować prawidłowo.

Natomiast na temat oprzyrządowania a szczególnie serwisowa-

To jest bardzo istotne, bo czasami już na etapie montażu urzą-

nia jego się nic totalnie nie mówi. To jest duży problem.

dzenia przed dostawą u klienta, te parametry się po prostu nie
zgadzają i nie są kontrolowane przez osoby montujące, i potem

Za każdym razem dostarczacie Państwo pełną dokumentację,

wynika z tego szereg problemów.

również instrukcję obsługi?
JW: Tak. Jeżeli ktoś otrzymuje potwierdzenie i jest to standardo-

Tak, bo musi być odpowiednie ciśnienie, żeby…

we urządzenie, gdzie nie trzeba tworzyć instrukcji obsługi i kata-

JW: Żeby zadziałały zamki hydrauliczne, żeby można było ści-

logu części zamiennych, to jest to już z poziomu potwierdzenia

snąć ładunek, ale też musi być odpowiednia wydajność pompy

zamówienia przesyłane najczęściej tego samego dnia drogą

po to, aby poszczególnymi elementami urządzenia można było

elektroniczną.

bezpiecznie sterować, by uzyskiwać odpowiednią prędkość

Wspominaliście Państwo o szkoleniach,
jakie to są szkolenia?
JW: Prowadzimy szkolenia dla firm, działów handlowych o naszych produktach,
o sposobie doboru, o zaletach i zastosowaniach. Tak samo staramy się oferować i prowadzić szkolenia dla działów
serwisowych. Ale jest to wtedy szkolenie
nie tylko czysto teoretyczne ale teoretyczno-praktyczne. Łączymy to z warsztatem,
zabieramy nasze 2-4 urządzenia na warsztat naszego klienta i pokazujemy jak należy
właściwie podejść do tematu lub zapraszamy zapraszamy do naszej siedziby.
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wysuwu wideł czy odpowiednią prędkość rozstawu, rozjazdu i płynność ruchu.
Płynność jest ważnym elementem, żeby nie szarpać i nie

W każdym przypadku

zgniatać.
BB: Oczywiście. Do każdego osprzętu podajemy w katalogu, ile

konstruktor jest

potrzebujemy oleju na obrót.
JW: Pochodną tego doboru jest również dobór napięcia elek-

w pełni odpowiedzialny

trycznego, jeżeli występują urządzenia z tak zwanym elektro-

za urządzenie, które dopuścił

zaworem i musimy otrzymać z wózka widłowego odpowiednie
napięcie, żeby tym elektrozaworem sterować.
Sporo jest elementów warunkujących bezpieczeństwo osprzętu.
JW: Można by to było pewnie zamknąć w 10 punktach.

do wyprodukowania. W razie
jakiegokolwiek wypadku
– szczególnie śmiertelnego –
regres odpowiedzialności

Czy ten osprzęt jest coraz bezpieczniejszy?

następuje aż do fabryki.

JW: Osprzęt sam w sobie nie, ale zdecydowanie polepsza się
kultura i wiedza na temat użytkowania i występowania związanych z tym zagrożeń, chociaż by dzisiaj przytoczone widły

Jarosław Woźniak, Stabautech

do obrotnicy, gdzie UDT już zaczyna się tym tematem interesować.
Zdarzyło się, że widły się złamały?

bezpieczeństwa. Tutaj też ta kultura klienta idzie w stronę bez-

JW: Zdarzyło się. To są rzadkie przypadki, ponieważ współ-

pieczeństwa i my musimy to bezpieczeństwo mu zagwaranto-

czynnik bezpieczeństwa wideł jest bardzo wysoki, szczególnie

wać. Jeżeli tego bezpieczeństwa mu nie zagwarantujemy, on już

ten po zachodniej stronie naszej granicy, czyli po stronie pro-

drugi raz do nas nie przyjdzie.

ducentów niemieckich. Współczynnik ten wynosi: 3. Przy tym
współczynniku pojedyncza widła łamie się, jeżeli jest 3-krotnie

Badają Państwo swoje urządzenia i produkty pod kątem bez-

przeciążona lub też się odkształca się. Natomiast widły bardzo

pieczeństwa?

często się łamią, jeżeli ma miejsce zdarzenie losowe, gdzie wózek

JW: Każde urządzenie, które jest indywidualnie produkowane

spotka się z wózkiem i następuje zderzenie. Widły jest trudno

czy modyfikowane z katalogu, jest bardzo rygorystycznie z pozio-

złamać podczas standardowego i prawidłowego użytkowania.

mu fabryki przed złożeniem oferty badane pod kątem zagrożeń,

Nawet jak już jest zużyta w tych 20% procentach, gdzie za-

pod kątem tego, co może z tym użytkownik zrobić źle stwarza-

równo producenci widłowi jak i osprzętowi mówią, że należy

jąc w ten sposób zagrożenie. Żeby nadać znak bezpieczeństwa

ją wymienić, to ona nadal spełnia swoje parametry. Ale po to jest

urządzeniu, żeby mógł konstruktor się pod tym podpisać, wypeł-

ten współczynnik bezpieczeństwa, żeby uniknąć tych zagro-

nia listę zagrożeń. Wielokrotnie mam odmowę z poziomu fabryki

żeń w postaci złamania wideł.

dla przygotowania oferty. Mamy odmowę wyprodukowania urządzenia, które może stworzyć jakiekolwiek zagrożenie. Te zagroże-
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Czyli jakość rośnie?

nia zostają wykluczone w fazie projektowej. Oferujemy wówczas

JW: Jakość i kultura rośnie dzięki Urzędowi Dozoru Techniczne-

zupełnie coś innego lub w innej wersji. W każdym przypadku

go, który wymaga właśnie wymiany wideł przy 10% ich zużycia,

konstruktor jest w pełni odpowiedzialny za urządzenie, które

jeżeli instrukcja producenta nie stanowi inaczej. Też są takie

dopuścił do wyprodukowania. W razie jakiegokolwiek wypadku

przypadki, gdzie producent może powiedzieć, że jego widły

(śmiertelnego wypadku) regres odpowiedzialności następuje

mogą się zużyć do 20%. Tutaj UDT musi się do tego dostoso-

aż do fabryki i z tego nasza fabryka bardzo dobrze zdaje sobie

wać, ale generalnie przyjęte jest te 10%. Jest to bezpieczne.

sprawę i woli w pewnym momencie powiedzieć: Nie. Dziękuje-

Generalnie też klienci zważają na to, żeby te urządzenia były

my, nie projektujemy urządzenia, bo jest to niebezpieczne.

bezpieczne. Ostatnio byliśmy u jednego klienta i dla niego
podstawą było bezpieczeństwo i zadawanie pytań pod kątem
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Dziękuję za rozmowę.
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Fot. Log4.pl. Magazyn samonośny

PRIORYTETEM JEST
BEZPIECZEŃSTWO
PIOTR KREFT
Zastosowanie odpowiednich rozwiązań mających wpływ na bezpieczeństwo pracy w nowoczesnych
magazynach to kwestia nie podlegająca dyskusji. Na szczęście świadomość inwestorów, jak
i zarządców magazynami jest już w tym zakresie spora. Liczą się wszelkie sposoby organizacyjne oraz
rozwiązania techniczne.
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Pomost jezdny z dwustronnym wejsciem

wanej kolizją z wózkiem widłowym. Dzisiaj jednak świadomość
inwestorów w tym zakresie jest już większa
Sam dobór biernych urządzeń ochronnych sprowadza się
do zastosowania głównie kilku rodzajów elementów: ochraniacza słupa, ochraniacza ramy, wypełnienia gniazda w przejeździe
regałowym, ogranicznika palet i ewentualnie innych „drobnych”
akcesoriów. Jakiego rodzaju zastosować elementy metalowe
powinien decydować już sam zarządca magazynu jednak warto
jest skonsultować się z projektantem lub dostawcą wyposażenia
magazynowego.
Obecnie nowo budowane obiekty magazynowe posiadają dosyć wysoki poziom zabezpieczeń. Jednak nie wystarczy założyć
byle jakich odbojnic. Należy je dobierać w odniesieniu do wagi
sprzętu jaki się porusza na zabezpieczanej hali magazynowej.
Optymalny dobór poszczególnych rozwiązań ochrony regałów
jest ściśle związany z przeznaczeniem magazynu – co będzie
składowane, jaka rotacja, rodzaje wózków widłowych itp.
BRAMA – PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIE
Z punktu widzenia bezpieczeństwa ogromne znaczenie posiada
Fot. Log4.pl

również właściwy dobór bramy przemysłowej. Bramy stanowią
podstawowe zabezpieczenie otworów budowlanych, hal przemysłowych, budynków magazynowych czy handlowo – usługo-
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Bezpieczeństwem w magazynie określany jest zbiór zaleceń oraz

wych przed niepożądanym dostępem i czynnikami atmosferycz-

działań podjętych w celu zapewnienia optymalnego stanu jego

nymi. Można je również zastosować jako bramy wewnętrzne.

elementów, jak i uniknięcia zagrożenia dla ludzi, przerw w pracy

Praktycznym rozwiązaniem są bramy segmentowe instalowane

czy uszkodzenia towaru.

samodzielnie lub w połączeniu z bramami szybkobieżnymi.

Do najbardziej popularnych produktów, które podnoszą stan

Zdaniem ekspertów wybór bramy zależy od wielu czynników,

bezpieczeństwa w magazynie należą elementy biernej ochrony

np. natężenia ruchu, rodzaju używanych pojazdów, przeznaczenia

konstrukcji regałów. Montowanie różnego rodzaju odpowied-

obiektu, urządzeń wspomagających jak i kontroli dostępu. Zasto-

nich zabezpieczeń pozwala również uniknąć dodatkowych

sowanie odpowiedniego rodzaju bram pozwala osiągnąć znaczą-

kosztów związanych ze stratami powstałymi w wyniku uszko-

ce oszczędności w użytkowaniu obiektu. Ponadto, bramy mogą

dzeń regałów, np. ich wygięcia, złamania, spowodowane uderze-

zostać wyposażone w szereg opcjonalnych rozwiązań pozwala-

niem wózka widłowego, co pociąga za sobą katastrofalne skut-

jących zachować najwyższą funkcjonalność przy jednoczesnym

ki i może przyczynić się nawet do zawalenie się całego regału.

zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy.

Aby tego uniknąć, dobrym rozwiązaniem są odbojnice. Nie

Bramy przeciwpożarowe służą do zamykania przejść między

tylko zapobiegają one dużym uszkodzeniom regałów, ale też

strefami pożarowymi w obiektach przemysłowych, pomieszcze-

zabezpieczają je np. przed uszkodzeniami powierzchni dającymi

niach magazynowych i wszystkich innych większych obiektach.

początek np. korozji ważnych elementów.

Mogą być otwierane ręcznie lub za pomocą napędu elektrycz-

W opinii specjalistów obecnie osłony regałów są standardo-

nego. Korzyści z założenia są nieocenione, ponieważ mogą sku-

wym wyposażeniem każdego magazynu. Jeszcze kilka lat temu

tecznie ograniczyć rozprzestrzeniający się pożar. Mogą znacznie

można było zauważyć tendencję do „oszczędzania” na odbojni-

zmniejszyć straty, dzięki zamknięciu przejścia pomiędzy dwiema

cach, co w praktyce oznaczało odłożenie decyzji o tej inwestycji

strefami pożarowymi, ułatwiają zdławienie pożaru w jednym

do momentu pierwszej wymiany elementów regałów spowodo-

rejonie oraz powiadamiają o zagrożeniu pożarowym. Dzięki
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temu ewakuacja osób, które są w pobliżu zagrożenia przebiega
płynnie i sprawnie.
Przechodzenie ludzi przez bramę lub przejeżdżanie małymi
wózkami transportowymi ułatwiają z kolei drzwi przejściowe/

Obecne trendy budowania

ewakuacyjne wbudowane w przesuwnej bramie przeciwpożarowej. Drzwi przejściowe/ewakuacyjne są ze względów

magazynów wysokiego

bezpieczeństwa przeciwpożarowego wyposażone w górny

składowania oraz

samozamykacz z prowadnicą.
W praktyce jednak bramy przeciwpożarowe są ciężkie i nie-

wykorzystanie automatyki

zbyt poręczne w obsłudze – gdy znajdują się w ciągach komunikacji wewnętrznej są często w godzinach pracy magazynu

magazynowej sprawiają,

stale otwarte. W takiej sytuacji praktyczne zamknięcie otworu

że każdego dnia pracownicy

stanowi druga brama, bez odporności ogniowej, montowana

pracują w nich na wysokościach

po drugiej stronie ściany.

korzystając z odpowiednich

Płaszcz bramy szybkobieżnej powinien mieć część przezierną,
przez którą operator wózka widłowego będzie mógł zobaczyć pie-

urządzeń i maszyn.

szego lub nadjeżdżający wózek z drugiej strony bramy. Otwieranie
bramy szybkobieżnej może być w pełni zautomatyzowane dzięki
użyciu zatopionych w posadzce pętli indukcyjnych lub przez zastosowanie radarowych czujników ruchu. Możliwa jest także bardziej
tradycyjna obsługa za pośrednictwem wyłączników pociągowych
zamontowanych na stalowych wysięgnikach (tzw. wędki).

żenie na każdym poziomie określane są w zależności od stopnia

Do wydzielonych pomieszczeń w magazynie, typu mały

zagrożenia danego obiektu oraz od potencjalnego zagrożenia

rzadko otwierany magazyn podręczny, można zastosować

jego poszczególnych poziomów. Tryskacze powinny być roz-

bramy segmentowe lub rolowane z napędem elektrycznym lub

mieszczone strategicznie, aby mogły wykonywać swoją pracę

bez napędu, obsługiwane ręcznie. W przypadku zastosowania

bez przeszkód. W wielu przypadkach wystarczy zainstalować

bramy z napędem elektrycznym w pomieszczeniu bez drugie-

tryskacze w dachu w zależności od wysokości budynku i ognio-

go wejścia może dojść do sytuacji, w której chcemy otworzyć

odporności magazynowanych produktów.

bramę w momencie awarii zasilania w obiekcie lub wystąpienia
jakiegoś problemu z prawidłową pracą napędu. Konieczne

NOWOCZESNY MAGAZYN TO BEZPIECZNA PRACA

jest w takiej sytuacji wyposażenie bramy w osprzęt umożliwia-

NA WYSOKOŚCIACH

jący jej awaryjne otwarcie od zewnątrz.

Obecne trendy budowania magazynów wysokiego składowa-

W dużych obiektach magazynowych budynki ze wzglę-

nia oraz wykorzystanie automatyki magazynowej sprawiają,

dów praktycznych lub przeciwpożarowych często dzielone

że każdego dnia pracownicy pracują w nich na wysokościach

są na mniejsze części (strefy). Otwory w ścianach stanowiących

korzystając z odpowiednich urządzeń i maszyn.

przegrodę ogniową muszą być wyposażone w bramy o odpowiedniej odporności ogniowej. Zdaniem ekspertów ekonomicznie najlepszym rozwiązaniem będą w tym przypadku bramy przesuwne,
otwierane ręcznie, zamykane za pośrednictwem przeciwwagi.
Nawet jeżeli ryzyko pożaru jest zminimalizowane, regały (stałe i przesuwne) mogą być wyposażone w zintegrowany system
wykrywania i gaszenia ognia. W regałach przesuwnych można
zastosować wysoko rozwinięte, wieloelementowe systemy
doprowadzenia wody. Liczba instalowanych tryskaczy i ich poło-
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Prace na wysokości należą do prac

specjalizowanego podestu ruchomego

go. Wszelkie czynności wykonywane

szczególnie niebezpiecznych, a upa-

pozwala na bezpieczną i wydają pra-

od projektu po przekazanie gotowego

dek z wysokości jest bardzo częstą przy-

cę. Zaletami tego rozwiązania jest np.

obiektu inwestorowi, podlegają regulacji

czyną wypadków, na ogół ciężkich lub

możliwość pobrania wymaganej ilości

przepisów prawa budowlanego. W tej

śmiertelnych. Zła organizacja pracy oraz

towaru (najczęściej do ok. 100 kg jedno-

sytuacji o wiele łatwiej jest zaplanować

pośpiech i niewystraczające kwalifikacje

razowo), brak możliwość upadku z wyso-

już na etapie projektu zastosowanie

pracowników to kolejne elementy, które

kości pracownika, mniejsze obciążenie

właściwych rozwiązań mających wpływ

są powodem wypadków. Wg. danych PIP

fizyczne pracownika oraz pełna zgod-

na bezpieczeństwo pracy.

operatorzy często nie znają wszystkich

ność z BHP.

Decyzja o wyborze pomiędzy magazynem samonośnym a magazynem we-

właściwości urządzeń, na których pracują.
Brak regularnych i odpowiednich szkoleń

BEZPIECZNE MAGAZYNY

wnętrznym jest bardzo ważna. Zdaniem

prowadzi często do problemów z obsługą

SAMONOŚNE

specjalistów ten pierwszy zapewnia

urządzenia.

W kontekście podstawowych rozwiązań

określone korzyści już na etapie wstęp-

Zdaniem specjalistów poziom bezpie-

ochronnych w magazynach warto również

nym i później, w trakcie użytkowania,

czeństwa w magazynie zaczyna się nie

wspomnieć o magazynach samonośnych.

m.in: oszczędność miejsca dzięki zwartej

na etapie oddania go do eksploatacji,

Ten typ magazynu znacznie odbiega

konstrukcji, szybszą gotowość syste-

ale znacznie wcześniej – już na etapie

od standardowych rozwiązań w zakresie

mu dzięki krótszym czasom montażu,

jego zamówienia. – Pozytywny jest fakt,

systemów magazynowych, w których

niższe koszty użytkowania (np. klima-

że nowo powstające obiekty logistycz-

regały wstawiane są do istniejącego czy

tyzacji i oświetlenia), atrakcyjne moż-

ne i przemysłowe już na etapie projek-

też nowo projektowanego magazynu.

liwości w zakresie amortyzacji czy też

towania budynku, jak i planowania pracy

W przypadku magazynów samonośnych

proste podstawy dzięki rozłożeniu ciężaru

przewidują sytuacje pracy na wysoko-

zarówno inwestor jak i firma dostar-

na wiele wsporników półek.

ściach i uwzględniają potrzebę pracy

czająca system magazynowy spotyka

Magazyny samonośne – to już jest stały

na przystosowanych do tego podestach

się z podobnymi zagadnieniami jak pod-

trend w Europie. Polska w tym zakresie

ruchomych. Użycie w roli pomocnika

czas typowego procesu budowlane-

nie pozostaje w tyle.

BEZPIECZNA PRACA
NA WYSOKOŚCI
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który nieodłącznie towarzyszy branży

optymalnie do wymagań – jako jego

logistycznej. I choć nieustannie dąży się

producent, chętnie służymy wszelką

do automatyzacji procesów magazyno-

radą i rekomendacją. Niezależnie jednak

wych, które mają wyeliminować – ucho-

od wybranego urządzenia, musimy bez-

dzącą za niebezpieczną – pracę ręczną,

względnie zadbać także o odpowiednie

to wciąż odgrywa ona istotną rolę.

przeszkolenie pracowników, którzy z nie-

O ile z presją czasu walczyć jest

go korzystają, jak również o systema-

Praca w magazynie obarczona jest du-

trudno, to przemyślany wybór drabin

tyczne i cykliczne badania kontrolne. Te,

żym ryzykiem zawodowym, wynikają-

lub pomostów jezdnych, wykonanych

prowadzone muszą być przez odpowied-

cym ze specyfiki wykonywanych zadań.

zgodnie z obowiązującymi przepisami

nio przeszkolone osoby, które zagwaran-

Do wypadków dochodzi najczęściej

BHP, nie tylko zwiększy komfort pra-

tują prawidłowy jego stan techniczny.

podczas korzystania przez pracowni-

cy, ale i zminimalizuje ryzyko wypad-

ków z wózków jezdnych oraz urządzeń

ku z udziałem pracownika. Warto zatem

Marek Banach

do pracy na wysokości. Nie bez wpływu

jasno określić zakres, częstotliwość oraz

Espert firmy KRAUSE

na bezpieczeństwo jest także pośpiech,

wysokość prac, by sprzęt dopasować

Kierownik działu obsługi klienta
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