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Początek roku to taki czas, kiedy podsumowuje

przewodnim „Bezpiecznego Magazynu”. Każ-

się miniony rok, analizując osiągnięcia, i akty-

da z prezentowanych opinii i komentarzy wska-

wizuje sprzedaż, sondując rynek, na co można

zuje na konieczność wykonywania przeglądów

liczyć w nadchodzącym roku, jak zmiany fun-

regałów magazynowych, gdyż jest to gwaran-

Katarzyna Matczak

dowane przez rządzących wpłyną na oblicze

tem długiego i bezpiecznego użytkowania tych

Monika Sojka

rynku. Miniony rok był dla branży rekordowy

konstrukcji. Inicjatywa szkolenia specjalistów
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niemal we wszystkich obszarach rynku, firmy
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notowały sprzedaż na poziomie dotąd nieosią-

szenie Techniki Magazynowej, tworzy nową

ganym, więc wszyscy są zadowoleni.
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W magazynach pojawiło się dużo sprzętu,

środowisko. Cykliczne szkolenia specjalistów

więc zagrożenie się również zwiększa, rośnie

przeglądów regałów magazynowych tworzą

też świadomość użytkowników tegoż sprzętu

nową jakościowo kadrę pracowników magazy-

dotycząca bezpieczeństwa użytkowania, a tym

nów z certyfikowanymi uprawnieniami.

samym bezpiecznej pracy w magazynie.

Magazyn to miejsce nowoczesnych syste-

Tomasz Nowak

Konkurs wyłaniający „Lidera Bezpiecznej

mów zarządzających składowanym towarem,

NowaPracownia.pl

Pracy w Magazynie” jest takim podsumowa-

bez których trudne byłoby osiągnięcie płyn-

niem działań firm w zakresie bezpieczeństwa

ności w obsłudze łańcuchów dostaw, którego

pracy. Badania ankietowe wskazują na rosnącą

ważnym ogniwem jest magazyn. Piszemy o tych

świadomość wszystkich uczestników procesów

nowoczesnych rozwiązaniach, mając świado-

składowania. Z roku na rok coraz więcej czasu

mość, że nie są to trwałe osiągnięcia w dobie

firmy poświęcają na szkolenia i działania pro-

dynamicznego rozwoju nowoczesnych tech-

mujące bezpieczną pracę. Piszemy o kolejnym

nologii.

zwycięzcy czwartej już edycji konkursu.

Życzę ciekawej lektury.

Przegląd regałów magazynowych, czynność
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T R E Ś C I

Czy pracodawcy
z sektora MŚP znają

przepisy bhp?
Koalicja Bezpieczni w Pracy

Jak wynika z raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy, co trzeci właściciel małego lub średniego
przedsiębiorstwa przyznaje, że w przeciągu dwóch ostatnich lat w jego zakładzie doszło do wypadku przy
pracy. Jednocześnie prawie 90 proc. firm chce inwestować w bezpieczeństwo.

Dane z raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2017” pokazują, że w małych i średnich przedsiębiorstwach, w których
doszło do wypadku, 35 proc. z incydentów zostało zgłoszonych
do Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z art. 234 § 2 Kodeksu
pracy zgłoszenie do właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora jest wymagane tylko wówczas, gdy zaistniał
wypadek śmiertelny, ciężki lub zbiorowy (tj. któremu uległy
dwie lub więcej osób). Według danych GUS, w 2016 roku miało
miejsce 87886 wypadków, z czego 703 były to wypadki śmiertelne i ciężkie, czyli około 1 proc. wszystkich zdarzeń. – Tak
wysoki odsetek deklaracji zgłoszenia wypadku do PIP może
wynikać z braku świadomości pracodawców na temat prawa
pracy. Respondenci odpowiadali tak, jak wydawało im się, że jest
zgodnie z prawem. Z drugiej strony wysoki odsetek zgłoszeń
może świadczyć o tym, że wypadki lekkie nie są wcale rejestrowane przez podmioty z sektora MŚP. Jednocześnie należy podkreślić, że z uwagi na różnice metodologiczne, w statystykach
występują znaczne rozbieżności między badającymi wypadki
instytucjami jak PIP, ZUS i GUS. Według informacji CIOP, co najmniej 13-27 proc. zdarzeń śmiertelnych oraz 7-27 proc. ciężkich
wypadków przy pracy, które są badane przez inspektorów PIP,
nie znajduje się w statystkach GUS. Najmniejszą zgłaszalność
do GUS śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracy stwierdzono w mikroprzedsiębiorstwach, z których do GUS nie trafia
ok. 50 proc. informacji. Tak czy inaczej, raport „Bezpieczeństwo
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CZYTASZ: Czy pracodawcy z sektora MŚP znają przepisy bhp?

daniu nadaliśmy nazwę roboczą „Szara strefa bezpieczeństwa”

– Pracodawca zobowiązany jest nie tylko do stworzenia bez-

– mówi Jan Obojski, Pełnomocnik ds. Zarządzania Logistycznego

piecznych warunków pracy, zapewnienia odpowiedniego sprzę-

ILS, Grupa Inter Cars.

tu i środków ochrony indywidualnej, jak również zaznajomienia

Badanie „Bezpieczeństwo pracy w Polsce” przeprowadzone

pracownika z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny

wśród pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw ukaza-

pracy na zajmowanym przez niego stanowisku poprzez orga-

ło, że zdecydowanie częściej do wypadków przy pracy docho-

nizowanie cyklicznych szkoleń – tłumaczy Jarosław Wilk, Dy-

dziło w średnich przedsiębiorstwach – aż 57 proc. właścicieli

rektor ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Lafarge w Polsce.

zakładów przyznaje, że w przeciągu ostatnich dwóch lat taka

Lafarge Polska. – Duża liczba wypadków przy pracy może być

sytuacja miała miejsce. W małych firmach odsetek ten wyniósł

związana z nieodpowiednim poziomem edukacji pracowników

23 proc.

lub brakiem odpowiedniej kontroli ich pracy. Niedoinformo-

Wypadki przy pracy stanowią poważny problem zarówno

wanie i lekceważenie potencjalnych zagrożeń zarówno przez

ze względu na skutki zdrowotne, które dotykają poszkodowa-

pracodawców i pracowników może być katastrofalne w skut-

nego pracownika, jak również skutki społeczne i ekonomiczne,

kach. Pracodawcy muszą pamiętać, że to oni stoją na straży

które wywierają wpływ na szersze grono – rodzinę ofiary wypad-

bezpieczeństwa w firmie – dodaje.

ku, współpracowników, a także na pracodawcę. Dla pracodawcy

Jak to wygląda w praktyce? 97 proc. badanych pracodawców

konsekwencje wypadku nie wiążą się jedynie z niwelowaniem

twierdzi, że w jego zakładzie organizowane są szkolenia z za-

urazów pracownika, lecz sięgają znaczenie szerzej – często

kresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a 64 proc. z nich orga-

konieczne jest wstrzymanie produkcji, naprawa lub wymiana

nizuje je regularnie, minimum raz na rok. Co piąty respondent

uszkodzonych maszyn czy znalezienie zastępstwa na czas

(21 proc.) przyznaje, że szkolenia odbywają się, ale nieregularnie,

nieobecności poszkodowanego. W wypadkach ciężkich i śmier-

a co dziesiąty (12 proc.), że szkolenie bhp przechodzą tylko nowo

telnych pracodawca pociągany jest do odpowiedzialności kar-

zatrudnieni pracownicy. Mimo to co piąty (22 proc.) pracodawca

nej i sądowej, a co za tym idzie, grożą mu kary finansowe lub

sektora MŚP twierdzi, że nie ma bezpośredniego wpływu na bez-

pozbawienia wolności.

pieczeństwo w swojej firmie.

– Troska o bezpieczeństwo, a przez to również zdrowie pracownika, to wieloetapowe i systemowe działanie wymagające

Bhp – inwestycja czy obowiązek?

kompleksowego podejścia. Każde wykonywane zadanie powin-

Jak pokazuje badanie, wywiązywanie się z wymogów praw-

no być poprzedzone oceną ryzyka i dążyć do poprawy efektyw-

nych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodaw-

ności. Stworzenie bezpiecznego miejsca pracy to obowiązek

ców małych i średnich przedsiębiorstw nie jest taką oczywistą

każdego pracodawcy, jednak przestrzeganie przepisów bhp

kwestią. Aż 45 proc. z nich miało problem z określeniem, czy

leży zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika, stąd też

łatwo im spełnić wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa

każda ze stron ponosi odpowiedzialność za ich naruszenie. Jako

pracy w swoich firmach. 7 proc. badanych określiło to zadanie

konsekwencje takich działań przewidziane są kary w Kodeksie

jako trudne. Jednak polscy przedsiębiorcy dostrzegają wymier-

Pracy. Cieszy mnie, że pracodawcy z sektora MŚP rozumieją,

ne korzyści ekonomiczne płynące z zapewnienia pracownikom

że zdrowie pracownika leży także w ich interesie. W końcu

bezpiecznych warunków pracy – aż 87 proc. wyraziła gotowość

90 proc. pracodawców przyznało, że w razie wystąpienia wy-

do inwestycji w bhp. – To bardzo dobry sygnał. Obecnie niskie

padku przy pracy najbardziej obawia się uszczerbku na zdrowiu

bezrobocie oraz wyższe oczekiwania Polaków względem ich za-

pracownika – mówi Ewa Gawrysiak, Menedżer ds. Klientów

trudnienia tworzą dobrą koniunkturę na rynku pracy i sprawiają,

Końcowych na Europę Wschodnią i Rosję TenCate Protective

że pracodawcy muszą walczyć o swoich pracowników nie tylko

Fabrics.

wielkością wynagrodzenia, ale także warunkami pracy, na które
składa się wymogi, co do pomieszczeń, obsługi maszyn oraz

Skąd tyle wypadków i jak im zapobiegać?

środków ochrony indywidualnej – mówi Elżbieta Rogowska,

Według danych GUS tylko w I połowie 2017 roku miało miej-

Dyrektor Handlowy PW Krystian.

sce 12 135 wypadków, z czego aż 61 proc. spowodowane

Badanie zostało przeprowadzone przez Kantar Public w dniach

było nieprawidłowym zachowaniem pracownika. Jako kolejne

22 września – 3 października 2017 roku na reprezentatywnej

najczęstsze przyczyny wymieniane były: niewłaściwy stan na-

grupie 300 pracodawców z sektora MŚP techniką CATI (wywia-

rzędzi, wyposażenia lub budynków (8,4 proc.) oraz niewłaściwe

dy telefoniczne wspomagane komputerowo) na zlecenie Koalicji

wykorzystanie narzędzi lub maszyn (7,1 proc. zdarzeń).

Bezpieczni w Pracy.
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Magazyn w Gądkach
„LIDEREM
BEZPIECZNEJ PRACY
W MAGAZYNIE”
Andrzej Szymkiewicz
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CZYTASZ: Magazyn w Gądkach „LIDEREM BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”

Dnia 23 lutego w hotelu Lamberton w Ołtarzewie

O KONKURSIE (KLIKNIJ)

koło Warszawy na konferencji poświęconej
bezpieczeństwu w magazynie podsumowano
wyniki konkursu „Bezpieczna praca w magazynie”.
Konkurs organizowany przez wydawnictwo
Log4.pl. wyłania magazyn, w którym najlepiej
realizowane są zasady bezpiecznej pracy,
nadawany jest tytuł „LIDERA BEZPIECZNEJ

Bezpieczeństwo

PRACY W MAGAZYNIE” za miniony rok.
Wydawnictwo wraz partnerami wywodzącymi

pracy w magazynie to ważny

się z instytucji zajmującymi się bezpieczeństwem

czynnik wpływający na jakość
wykonywanych procesów,

pracy w magazynie bada, jak wykorzystywane

a nie wszyscy uczestnicy zdają

są nowoczesne technologie, sprzęt oraz organizację

sobie z tego sprawę.

pracy poprawiającej jej bezpieczeństwo.

„LIDEREM BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE” za 2017

Magazyn Kuehne + Nagel w Gądkach, jest średniej wielkości

rok został magazyn w Gądkach firmy Kuehne + Nagel Sp. z o.o.,

magazynem, jego powierzchnia liczy 18 000 metrów kwadrato-

uzyskując najwyższą notę 525 punktów na 569 możliwych

wych, towar składowany jest na 9 500 miejscach paletowych,

do zdobycia, co daje bardzo dobry wynik 92,27% „współczyn-

a w magazynie wykorzystywanych jest 37 wózków widłowych.

nika” bezpieczeństwa pracy w magazynie.

Magazyn w Gądkach miał najlepiej rozbudowany program dzia-

Nagrodę – statuetkę i okolicznościowy dyplom, z rąk przed-

łań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w magazynie, które

stawicieli mecenasów konkursu, Krzysztofa Polesiaka – Prezesa

realizowane są przez cały rok, wpisane w program rozwoju firmy

Zarządu Camso Polska S.A. oraz Tomasza Chojnackiego i Łukasza

wolnej od wypadków i rzeczywiście, tych wypadków w firmie nie

Perlaka z firmy Metroplan Polska sp. z o.o., odebrała Patrycja Ra-

ma. Firma wdrożyła szereg narzędzi wykorzystywanych w re-

tajczak Główny Specjalista ds. BHP w Kuehne + Nagel sp. z o.o.

alizacji założonych celów podnoszących świadomość pracow-

Bezpieczeństwo pracy w magazynie to ważny czynnik wpły-

ników w zakresie własnego bezpieczeństwa, a tym samym

wający na jakość wykonywanych procesów, a nie wszyscy

zmniejszenia liczby wypadków.

uczestnicy zdają sobie z tego sprawę. Ankieta konkursu, opracowana przez znawców tematyki bezpieczeństwa w magazynie,
w istotny sposób wpływa na zwiększenie świadomości oraz poprawy bezpieczeństwa pracy w magazynie. Szczegóły konkursu
dostępne na stronie internetowej (przycisk z linkiem u góry).
Czwarta edycja konkursu, powiększyła grono „Liderów bezpiecznej pracy w magazynie”, w dwóch pierwszych tryumfowała
firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z Łodzi,
w trzeciej edycji zwyciężył magazyn firmy Kuehne + Nagel sp.
z o.o. w Chorzowie. Magazyn firmy Kuehne + Nagel Sp. z o.o.

7

w Gadkach uzupełnia listę „liderów”.
Fot. UDT

B E Z P I E C Z N Y

M I X

Zmiany
w przepisach

dotyczących
bezpieczeństwa i higieny
pracy przy użytkowaniu
wózków jezdniowych
z napędem silnikowym
Paweł Rajewski, Wydział Urządzeń Transportu
Bliskiego w Departamencie Techniki UDT

W dniu 9 stycznia 2018 r. zostało
ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP wydane
na podstawie ustawy Kodeks pracy rozporządzenie
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia
2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem
silnikowym. Rozporządzenie wejdzie w życie
po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia.
W związku z powyższym tj. 9 sierpnia 2018
r., utraci moc rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu
wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.
U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603).

8
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CZYTASZ: Zmiany w przepisach

Zasadnicze zmiany: Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym, zwanych dalej „wózkami jezdniowymi”,

Najważniejsza zmiana,

mających zastosowanie w transporcie wewnętrznym.
Najważniejsza zmiana, która pojawiała się w nowym rozporządzeniu dotyczy uporządkowania zagadnienia związane-

która pojawiała się w nowym

go z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje

rozporządzeniu dotyczy

do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Doko-

uporządkowania zagadnienia

nano w tym celu wyraźnego podziału w tym zakresie na wózki
jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnosze-

związanego z wymaganymi

nia (czyli takie, które podlegają dozorowi technicznemu) oraz

dokumentami potwierdzającymi

na wózki inne niż wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia (czyli takie, które nie podlegają

kwalifikacje do obsługi wózków
jezdniowych z napędem

dozorowi technicznemu).
W tym celu należy przypomnieć definicje wózków, o których

silnikowym.

jest mowa w rozporządzeniu. Przez wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia rozumie się urządzenie techniczne o napędzie silnikowym stosowane w transporcie
bliskim i magazynowaniu, używane głównie do prac załadunkowych i rozładunkowych. Przez napęd mechaniczny podnoszenia
należy rozumieć wszelkie rodzaje napędu (spalinowy, elektryczny,

W przypadku pozostałych wózków z napędem silnikowym,

hydrauliczny) nie wymagające bezpośredniego działania siły

innych niż wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym

mięśni podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku.

napędem podnoszenia do ich obsługi będzie można dopuścić

Z kolei do grupy wózków innych niż wózki jezdniowe podno-

osobę, która:

śnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia należą wózki

»» ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie ukończenia odpo-

jezdniowe z napędem silnikowym (posiadające np. napęd silni-

wiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętno-

kowy mechanizmu jazdy), które nie wykonują czynności podno-

ści w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez

szenia ładunku. Zaliczają się do nich wózki unoszące, naładowne,
pchające, ciągnikowe i specjalne – ale tylko takie, które posiadają
napęd silnikowy (np. napęd silnikowy mechanizmu jazdy).

Urząd Dozoru Technicznego lub
»» posiada dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi

Przepisy nowego rozporządzenia stanowią, że do obsługi wóz-

się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane

ków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem

na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów

podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i po-

stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami lub

siada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezd-

»» posiada zaświadczenie kwalifikacyjne uzyskane na podstawie

niowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu

przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wyma-

sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konser-

ganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

wacji urządzeń technicznych. Uściślając chodzi tutaj o zaświad-

(czyli takie, które są wymagane dla wózków jezdniowych

czenia kwalifikacyjne do obsługi wydawane przez jednostki

podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia).

dozoru technicznego na podstawie rozporządzenia Ministra

Innymi słowy przepisy nowego rozporządzenia, nie umożliwia-

Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania

ją już dopuszczenia osoby do obsługi wózka z napędem silniko-

kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń

wym na podstawie imiennego zezwolenia, o którym mowa w §

technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienionego rozporzą-

4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja

dzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426). Należy

2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytko-

pamiętać, że powyższe wymaganie dotyczy obsługi wózków

waniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Ponadto

jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem pod-

przepisy nowego rozporządzenia stanowią, że imienne zezwo-

noszenia, czyli wózków które podlegają dozorowi technicznemu.

lenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu:

B E Z P I E C Z N Y
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1.

Na potrzeby przepisów nowego rozpo-

2004 r. zachowują ważność nie

rządzenia wprowadzono definicje kilku

stosunek pracy albo prowadzącą

dłużej niż do dnia 31 grudnia

pojęć, mianowicie:

na własny rachunek działalność

1.

2019 r.;
2.

3.

fizyczną na innej podstawie niż

wystawione do dnia 31 grudnia

gospodarczą powierzającego

operator wózka – osoba, której

obsługę wózka operatorowi;

wystawione do dnia 31 grudnia

organizator pracy powierzył czyn-

2014 r. zachowują ważność nie

ności z zakresu obsługi wózka

dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;

jezdniowego;

instrukcja dotyczącą użytkowania

organizator pracy – pracodawca

wózka jezdniowego opracowaną

2015 r. zachowują ważność nie

lub przedsiębiorca niebędący

przez jego producenta;

dłużej niż do dnia 31 grudnia

pracodawcą organizującego

2021 r.

pracę wykonywaną przez osobę

wystawione od dnia 1 stycznia

2.

3.

4.

instrukcja wózka jezdniowego –

instrukcja bezpieczeństwa prac
transportowych – instrukcja
opracowana przez organizatora
pracy, zawierającą szczegółowe
wytyczne dotyczące organizacji
prac transportowych w obszarze pracy wózka jezdniowego,
z uwzględnieniem warunków
panujących w miejscu transportu,
zadań i obowiązków osób zaangażowanych w prace transportowe,
charakterystyki transportowanych ładunków oraz koordynacji
działań i bezpieczeństwa wszystkich osób, które mogą pozostawać w ekspozycji na zagrożenia
wynikające z prowadzenia prac
transportowych.

Powyższe pojęcia funkcjonują w środowisku i ich wprowadzenie było niezbędne,
w celu poprawnego zrozumienia wymagań sformułowanych w rozporządzeniu.
Kolejne zmiany, które się pojawiły w nowym rozporządzeniu dotyczą doprecyzowania obowiązków dla operatora
wózka, mianowicie przed dopuszczeniem
do pracy operator zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją wózka jezdniowego w zakresie czynności powierzonych
przez organizatora pracy, ryzykiem zawodowym oraz instrukcją bezpieczeństwa prac transportowych, o której mowa
powyżej. Wskazane zostało również,
że wykonywanie prac przy użyciu wózka
jezdniowego stwarzających możliwość
wystąpienia szczególnego zagrożenia
dla zdrowia lub życia ludzkiego, związa-
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CZYTASZ: Zmiany w przepisach

scu transportu. Prace te powinny być

Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r.

czasowego rozporządzenia skłoniły jego

wykonywane na podstawie pisemnego

w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji

autorów do podjęcia działań w kierunku

polecenia otrzymanego od organizatora

wymaganych przy obsłudze i konserwacji

jego zmiany. Zaistniałe zmiany prawne

pracy, uzgodnionego z właścicielem lub

urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79,

podyktowane były zarówno zmianami

użytkownikiem terenu, na którym prace

poz. 849), zmienionego rozporządze-

innych przepisów prawnych oddziaływu-

są wykonywane. Szczegółowy wykaz tych

niem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U.

jących na dotychczasowe rozporządzenie

prac powinien sporządzić organizator

Nr 50, poz. 426).

jak również oczekiwaniem całego środo-

pracy. Ponadto określono, że pisemne

Podsumowując, wnioski, uwagi i wąt-

wiska na dostosowanie się do realiów

polecenie wykonania pracy powinno za-

pliwości interpretacyjne jakie pojawiały

związanych z użytkowaniem wózków

wierać w szczególności:

się ze stosowania przez wiele lat dotych-

jezdniowych.

1.

numer polecenia;

2.

imię, nazwisko i stanowisko
służbowe osób odpowiedzialnych
za organizację oraz wykonanie
pracy;

3.

wskazanie zakresu i miejsca wykonania poleconych prac;

4.

określenie warunków i środków
ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych
prac, w tym środków ochrony
indywidualnej;

5.

wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz
przerw w ich wykonaniu.

Określono również, że polecenie pisemne powinno być przechowywane nie
krócej niż 3 miesiące od daty zakończenia
pracy a sam sposób rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych ustala
organizator pracy.
Przepisy nowego rozporządzenia wyraźnie wskazują, że w przypadku wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia jest
wymagane prowadzenie konserwacji
przez osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne uzyskane w trybie
określonym w przepisach dotyczących
trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Są to zaświadczenia
kwalifikacyjne do obsługi wydawane
przez jednostki dozoru technicznego
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na podstawie rozporządzenia Ministra
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Fot. Still

Nowa
„dwudziestka”

200-tysięcznym wózkiem
serii RX
Wojciech Podsiadły
Niedługo po zaprezentowaniu światu najnowszego modelu wózka elektrycznego STILL RX 20, z linii
produkcyjnej zjechała dwustutysięczna maszyna serii RX. Pojazd uroczyście przekazano klientowi
podczas targów LogiMAT 2018.
12
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CZYTASZ: Nowa „dwudziestka” 200-tysięcznym wózkiem serii RX

Pierwszy model serii RX – RX 50 – zaprezentowano w 2003
roku. Dodana do nazwy linii wózków produkowanych do tej pory
litera „X” miała utożsamiać innowacyjność, świeżość designu
oraz godzenie wydajności z ergonomią i przyjaznością środo-

Fakt, że 200-tysięcznym

wisku. Na wypełnienie tych słów treścią nie trzeba było długo
czekać. Dwa lata później na rynku pojawił się RX 20 – pierwszy

wózkiem serii RX jest nowa

na świecie elektryczny wózek czołowy z funkcją bocznej wymiany baterii. Znacząco ograniczając czas potrzebny na zastąpienie

„Dwudziestka” podkreśla

akumulatora w pełni naładowanym egzemplarzem i redukując

nasze aspiracje, by dostarczać

do minimum ryzyko wykonania tej czynności, RX 20 zrewolucjonizował wtedy sposób myślenia o wydajności pojazdów

innowacyjne, wydajne, przyjazne

transportu wewnętrznego i wkrótce potem stał się ogólnoświa-

środowisku rozwiązania,

towym bestsellerem.
Jubileuszowy wózek to właśnie najnowszy model RX 20. –

stanowiące odpowiedź na złożone

To znamienne – mówi Thomas A. Fischer, CSO STILL GmbH.

potrzeby klientów.

– Fakt, że 200-tysięcznym wózkiem serii RX jest nowa „Dwudziestka” podkreśla nasze aspiracje, by dostarczać innowacyjne,
wydajne, przyjazne środowisku rozwiązania, stanowiące odpo-

Thomas A. Fischer, CSO STILL GmbH

wiedź na złożone potrzeby klientów. Nie bez znaczenia w tym
kontekście jest również to, że Seifert Logistics Group – odbiorca
jubileuszowego modelu – to wieloletni partner, z którym łączy nas pełna zaufania relacja – mówi Fischer. Grupa Seifert
Logistics specjalizuje się w całościowej obsłudze łańcuchów

ne pogodzenie dwóch pozornie sprzecznych dążeń. Wózek jest

dostaw branż: automotive, papierniczej, chemicznej, budowla-

krótszy i niższy niż jego poprzednicy. Mimo to mieści się w nim

nej, farmaceutycznej oraz produkcji dóbr konsumenckich. – Dla

bateria o podwyższonej pojemności, a w kabinie operatora jest

naszej firmy to ważny kamień milowy we współpracy ze STILL

więcej miejsca niż dotychczas, a do tego poprawiono widocz-

– mówi Christian Stoll, COO Seifert Logistics. – Ze względu

ność we wszystkie strony.

dynamiczny rozwój technologii my, logistycy, musimy wspierać

Wózki RX 20 wyposażono także w szereg usprawnień wspo-

klientów w przystosowaniu do dynamicznych zmian, jak dążenie

magających sterowanie i jazdę. Na monitorze wyświetlany jest

do skracania czasów dostaw czy potrzeba transparentności łań-

komplet informacji o parametrach takich jak: prędkość porusza-

cuchów wartości. Stosując rozwiązania STILL jesteśmy w stanie

nia, kąt nachylenia podłoża, stabilność, stan baterii, a dostępne

sprostać tym wyzwaniom – tłumaczy Stoll.

na nim menu pozwala dostosować tryb działania do obecnych

Seria RX 20 składa się łącznie z 13 typów wózków o udźwi-

warunków. W pojeździe zastosowano dodatkowo systemy

gu nominalnym od 1,4 do 2 ton. Osiągają one prędkość

redukujące prędkość na zakrętach oraz w sytuacji, gdy karetka

do 20 km/h i są w stanie układać palety na poziomie do 5900

wideł jest uniesiona.

mm. Istnieje opcja wyposażenie maszyn w pojemne baterie
litowo-jonowe. W standardzie dostępna jest także możliwość
podpięcia akumulatora do jednego z dwóch układów. To jedyny
na rynku wózek do 2,5 tony z taką funkcją. Nowoopracowany
moduł napędowy z dwoma trójfazowymi silnikami jezdnymi z obudową, aktywnym układem chłodzenia oraz nową wersją
przetwornicy nie wymaga częstych konserwacji nawet przy
intensywnej eksploatacji. Co więcej, pozwala wózkowi pokonywać przy pełnym załadunku wzniesienia o nachyleniu do 20%.
Wyróżnikiem zmodernizowanej wersji RX 20 jest także skutecz-
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Seria RX 20 składa się łącznie z 13 typów
wózków o udźwigu nominalnym od 1,4 do 2 ton.
Fot. Still
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Miejsce dla liderów
rynku w branży BHP
Zofia Strzyż, Andrzej Szymkiewicz
Rozmowa z Zofią Strzyż, dyrektorem projektu targów SAWO, o tej wyjątkowej imprezie targowej
oraz o tegorocznej ofercie.

Andrzej Szymkiewicz – Targi SAWO to największa i najważniej-

Ilu spodziewają się Państwo wystawców?

sza impreza tego typu w branży, jak rozwijały się na przestrzeni

Do dziś swój udział potwierdziło 230 wystawców, z czego 40%

ostatnich lat

stanowią firmy zagraniczne. Wciąż zgłaszają się nowi uczestnicy,

Zofia Strzyż: Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnic-

a zainteresowanie targami SAWO jest bardzo duże. Jestem prze-

twa i Ratownictwa SAWO to wyjątkowe wydarzenie w naszym

konana, że w tym roku osiągniemy jeszcze lepsze wyniki w po-

kraju, które służy ochronie życia i zdrowia człowieka w środo-

równaniu do poprzedniej edycji.

wisku pracy oraz bezpośrednio przyczynia się do wprowadzania w przedsiębiorstwach najnowszych rozwiązań podnoszących

Konkurs o Złoty Medal MTP, ma swoją tradycję i prestiż, ile

jakość pracy i bezpieczeństwa pracujących. Wraz z rozwojem

jest zgłoszonych produktów w tegorocznej edycji?

branży targi SAWO sukcesywnie rosną w siłę i w tym roku

Targi SAWO od lat dają okazję do prezentacji najnowocze-

odbędzie się już 24 edycja tego wydarzenia. Przedsięwzięcie

śniejszych dokonań polskich i zagranicznych producentów

początkowo odbywało się w Bydgoszczy, od 2004 r. targi SAWO

sprzętu i wyposażenia służących bezpieczeństwu, ochronie

są organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie,

zdrowia i pracy. Są również idealną przestrzenią dla przedsta-

a od 2006 r. przeszły na cykl dwuletni.

wienia współczesnych rozwiązań dedykowanych branży BHP.
W ramach targów SAWO 2018, 10 produktów otrzymało tytuł

Jaka jest tegoroczna oferta targów SAWO?

laureata Złotego Medalu MTP, spośród nich 4 zostały nagrodzo-

Tegoroczna edycja targów SAWO to bogata, wszechstron-

ne Grand Prix SAWO.

na i kompleksowa oferta z zakresu bezpieczeństwa i higieny
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pracy, która obejmuje takie obszary, jak: środki ochrony indywi-

Targi SAWO, to nie tylko stoiska, to konferencje cieszące

dualnej, odzież ochronna i robocza, materiały do produkcji odzie-

się dużym prestiżem w środowisku BHP, co jest zaplanowa-

ży ochronnej i roboczej, zabezpieczenia przed upadkiem z wy-

ne w tym roku?

sokości, środki i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, środki

Targi SAWO to nie tylko bogata oferta i profesjonalnie przygo-

higieniczne i wyposażenie sanitarne, produkty i rozwiązania

towana przestrzeń wystawiennicza. Nieodłączną częścią SAWO

ergonomiczne na stanowiskach pracy, środki ochrony zbioro-

są starannie dobrane konferencje, przygotowywane przez insty-

wej, aparatura pomiarowa i kontrolna, znaki bezpieczeństwa.

tucje działające w polskim systemie ochrony pracy oraz media

Są również wystawcy prezentujący produkty i rozwiązania dla

branżowe – cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród od-

służb ratowniczych, jak również usługi i szkolenia.

wiedzających targi. Wysoki poziom merytoryczny wynika z tego,
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CZYTASZ: Miejsce dla liderów rynku w branży BHP

Tegoroczna edycja SAWO
obfitować będzie w interesujące
wydarzenia, które nie dość,
że uświetnią program
targów, to zadbają
również o odpowiednio wysoki
poziom emocji u uczestników.

że prelegentami są praktycy na co dzień zajmujący się daną
problematyką. Podczas SAWO 2018 zaplanowano wystąpienia
przygotowane przez m.in.:
»» Państwową Inspekcję Pracy i Urząd Dozoru Technicznego („III
Konferencja panelowa Wielkopolskiej Strategii Ograniczania
Zagrożeń Zawodowych 2013-2020. Ograniczanie zagrożeń
zawodowych w przemyśle spożywczym. Przetwórstwo owoców, warzyw i mięsa.”),
»» Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy („Wysoko, ale bezpiecznie”),

Fot. Log4.pl

oraz targowy rajd bezpieczeństwa – zabawę dla gości targów
łączącą edukację z elementami rywalizacji.

»» Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
wraz z miesięcznikiem ATEST– Ochrona Pracy i firmą ELO-

Warto na targach SAWO się pokazać?

KON Polska („Przeszłość dla przyszłości – integracja wie-

Oczywiście! Wysokie ryzyko występowania wypadków przy

dzy o wydarzeniach wypadkowych i oceny ryzyka na rzecz

pracy i chorób zawodowych w wielu przedsiębiorstwach czy-

skutecznej prewencji wypadkowej przy obsłudze maszyn

ni tematykę ochrony pracowników i kultury bezpieczeństwa

(i nie tylko)”),

stale aktualną. Inwestowanie w wiedzę, poprawę bezpieczeń-

»» miesięcznik Promotor BHP („Bezpieczna praca z chemikaliami”),

stwa i ochronę pracy powinny być kwestią kluczową dla wielu

»» portal KulturaBezpieczeństwa.pl („Safety 360” oraz „Yes,

firm. A targi SAWO 2018 to idealne miejsce do zapoznania

we can! Dobre Praktyki 2018”).

się z ofertą szerokiego grona zarówno polskich , jak i zagranicznych liderów rynku w branży BHP.

W poprzedniej edycji poruszano po raz pierwszy problematykę

Ponadto, w trakcie trwania Międzynarodowych Targów

ergonomii, „Aleja ergonomii” to było nowe przedsięwzięcie,

Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO (24-26 kwiet-

co przygotowali Państwo na tę edycje targów SAWO?

nia 2018) odbędą się także: Międzynarodowe Targi Instalacyj-

Tegoroczna edycja SAWO obfitować będzie w interesujące wy-

ne INSTALACJE 2018, Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń

darzenia, które nie dość, że uświetnią program targów, to zadba-

SECUREX, Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER,

ją również o odpowiednio wysoki poziom emocji u uczestników.

Międzynarodowe Targi Energetyki Odnawialnej GreenPOWER

Poza specjalistycznymi konferencjami warto zarezerwować czas

(23 – 26 kwietnia 2018), dzięki którym teren MTP stanie się

na niezwykle widowiskowe zawody piłki sikawkowej – Hydro-

miejscem jednego z najważniejszych spotkań fachowców i sy-

ball z mocnym akcentem marki Red Bull, ćwiczenia z zakresu

nergii pięciu branż.

gaszenia pożarów wewnętrznych z wykorzystaniem komory
ogniowej najnowszej generacji Fire Dragon 7000 marki Dräger
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Bezpieczne plastiki
Piotr Kreft
Bezpieczeństwo, czystość i higiena to podstawowe elementy w transporcie. Nic więc dziwnego, że coraz
częściej w środowiskach o wysokich wymaganiach fitosanitarnych używa się palet plastikowych. Są one
także popularne w transporcie żywności.

podczas którego wykorzystanie palet drewnianych jest niewskazane lub zabronione.
W branży spożywczej stosowane są np.
palety higieniczne o całkowicie zamkniętej
powierzchni, bez zewnętrznego ożebrowania z dopuszczeniem do bezpośredniego
kontaktu z żywnością. Ich konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo w magazynowaniu
towaru. Wystarczy je umyć, by spełniały
określone wymagania. Dla porównania palety drewniane, trzeba poddawać dodatkowym
Fot. bekuplast

obróbkom termicznym lub chemicznym,
zwiększające koszty ich użytkowania a użycie

Palety plastikowe są dużo łatwiejsze w utrzymaniu czystości i eli-

palet zanieczyszczonych, skutkuje bardzo kosztownymi konse-

minowaniu drobnoustrojów i bakterii. Bez przeszkód można

kwencjami epidemiologicznymi.

je myć i dezynfekować, a przez to skutecznie eliminować ryzyko

Zdaniem ekspertów z firmy Georg Utz palety z tworzywa

pojawienia się pleśni. Tym samym poziom bezpieczeństwa trans-

sztucznego nie stanowią alternatywy cenowej dla palet drew-

portu wzrasta. Ma to ogromne znaczenie szczególnie w prze-

nianych. Jednakże palety z tworzywa sztucznego mają kilka

myśle spożywczym, który nakłada bardzo rygorystyczne w tym

decydujących zalet: mają stały ciężar, są mocne i wytrzymałe,

względzie wymagania.

mają dłuższą żywotność niż palety drewniane, a z wzmocnieniem metalowym nadają się do regałów wysokiego składowania.
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Czystość i higiena

Poza tym w stosunku do palet drewnianych, przewagą rozwią-

Dzięki swoim właściwościom paleta plastikowa sprawdza się

zań z tworzywa sztucznego jest wyższy poziom bezpieczeństwa

wszędzie tam, gdzie bezwzględnie należy zachować czystość i hi-

przewożonych towarów oraz mniejsza podatność na uszkodze-

gienę, gdyż w porównaniu do palet standardowych umożliwiają

nia mechaniczne. Sztaplowanymi paletami plastikowymi łatwiej

one utrzymanie wysokich standardów sanitarnych. Stosowane

też zagospodarować przestrzeń, dzięki temu ich magazynowanie

są one również w trakcie transportu środków chemicznych,

jest również bardziej oszczędne.
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Bezpieczne plastiki

Producenci i użytkownicy wymieniają szereg innych zalet m.in.
wysoką trwałość pozwalającą na długoletnie użytkowanie palet
bez utraty ich właściwości czy zdolność do recyklingu, która
pozwala na przetworzenie palety w nowy produkt po zakoń-

Dzięki swoim właściwościom

czeniu eksploatacji. Dodatkowo żywotność palet plastikowych
jest od kilku do kilkunastu obiegów większa niż w przypadku

paleta plastikowa sprawdza

palet drewnianych. Ich kolejną zaletą jest niska masa własna,
tak istotna w transporcie, szczególnie lotniczym oraz możliwość

się wszędzie tam, gdzie

wykonania w dowolnym kolorze czy oznakowania logiem firmo-

bezwzględnie należy

wym lub innym symbolem graficznym. Technologia produkcji
palet plastikowych pozwala na utrzymanie jednakowych para-

zachować czystość i higienę,

metrów produktu i uniknięcie słabszych partii, które to spotyka

gdyż w porównaniu do palet

się w przypadku standardowych palet drewnianych. Do zalet
palet plastikowych można zaliczyć również oszczędność miejsca,

standardowych umożliwiają

podczas składowania pustych jednostek. Niektóre typy palet,

one utrzymanie wysokich

gdy składowane są jedna na drugiej, mają możliwość „zacho-

standardów sanitarnych.

dzenia” na siebie, umożliwia to przechowywanie ich większej
liczby w stosie.
Warto także pamiętać również i o tym, że palety z plastiku
nie wymagają żadnej obróbki ani specjalnego przygotowania
do transportu (w przypadku wymogów fitosanitarnych). Poza

wolnych kolorach i mogą zostać obrendowane logotypem pro-

tym można je w 100% ponownie przetworzyć. Uszkodzone i po-

ducenta. Nie ma to wprawdzie znaczenia dla samej logityki, ale

łamane palety wykorzystywane są do wyprodukowania nowych

dla wielu klientów ma znaczenie wizerunkowe.

produktów.

Warto także pamiętać, że zarówna w przypadku palet drew-

Poza czysto użytkowymi zaletami palety plastikowe dopusz-

nianych jak i plastikowych przewoźnik posiadający własne palety

czone są do użytku w krajach, które zakazują stosowania palet

musi zatroszczyć się właściwie o cały proces zarządzania paleta-

drewnianych. Stosowanie ich eliminuje również ewentualne

mi, w tym o ich kontrolę i naprawę a także odpowiedni sposób

opóźnienia, które mogą wystąpić w urzędach celnych ze względu

składowania i transportu. Eksperci podkreślają, że istotne w tym

na odrzucenie palet standardowych. Zdaniem ekspertów dzisiaj,

względzie jest zatem posiadanie kompetencji i wiedzy dotyczącej

gdy handel międzynarodowy dotyczy większości przedsię-

gospodarki paletami. Nieumiejętna gospodarka paletami może

biorstw, aspekty te nie mogą być bagatelizowane.

być bowiem dla firmy bardzo kosztowna.

Należy także zwrócić szczególną uwagę na wytrzymałość
takich palet. Rodzaj tworzywa, jego grubość, zastosowane że-

Bezpieczeństwo składowania

browanie, system konstrukcyjny formy oraz wtrysk mają wpływ

Do produkcji plastikowych palet wykorzystuje się polipropylen

na ich wytrzymałość i sztywność.

– jest to jedno z najbardziej praktycznych tworzyw sztucznych

Warto również podkreślić, że w przypadku palet plastiko-

dostępnych na rynku. Jest odporny na wiele czynników ze-

wych o wiele prościej jest (niż w przypadku palet drewnianych)
zdiagnozować uszkodzenia. Uszkodzona paleta nie jest w stanie
spełniać swoich funkcji – w przypadku załamania może zaś spowodować spore straty a nawet być zagrożeniem dla osób pracujących w magazynie czy realizujących transport. Palety plastikowe są o tyle bardziej bezpieczne, że jakiekolwiek uszkodzenia
mechaniczne są w ich przypadku doskonale widoczne. Dlatego
ryzyko wykorzystania uszkodzonej palety jest znacznie niższe
niż w przypadku palet drewnianych, w których mogą zachodzić
niewidoczne np. procesy gnilne, narażające konstrukcję palety.
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Przy okazji palety z tworzyw sztucznych mogą występować w doFot. Georg Utz
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wnętrznych, na które nie jest odporne drewno. Np. paleta z tworzywa sztucznego nie nasiąka wodą, a tym samym nie zwiększa
swojej wagi. Nie ulega też rozkładowi wskutek działania wody.
Te cechy palet plastikowych są często podkreślane przez producentów jako czynniki wpływające na wysokie bezpieczeństwo
składowania towarów.
Interesującym przykładem może być paleta na żywność

W branży spożywczej stosowane
są np. palety higieniczne o cał-

Maestro firmy Schoeller Allibert, jednego z globalnych liderów

kowicie zamkniętej powierzchni,

rynku opakowań z tworzyw sztucznych. Opatentowana, anty-

bez zewnętrznego ożebrowa-

poślizgowa powierzchnia zapewnia stabilność różnym typom
przewożonych ładunków, w tym także plastikowym pojemni-

nia z dopuszczeniem do bezpo-

kom. Paleta występuje w dwóch konfiguracjach: 1200 x 1000

średniego kontaktu z żywnością.

mm oraz 1200 x 800 mm, a każda z nich została wyposażona w dodatkową obręcz dbającą o większe bezpieczeństwo

Ich konstrukcja zapewnia bez-

przewożonych towarów.

pieczeństwo w magazynowaniu

Przykładem na praktyczne zastosowanie palet plastikowych
może być rozwiązanie zastosowane przez Gekäs Ullared, który

towaru

jest jednym z największych domów towarowych w Skandynawii
(m.in. odzież, artykuły gospodarstwa domowego, pościel, akcesoria, kosmetyki i produkty dla zdrowia).
Wewnątrz magazynu Gekas, na 29 000 m2, towary przy-

letach różnej jakości i pochodzenia. W momencie przeniesienia

chodzące przechowywane są na regałach w ich oryginalnym

towarów na półki sklepowe, wszystkie produkty są ponownie

opakowaniu, tj. kartonowych pudełkach i na drewnianych pa-

pakowane w „sklepowe opakowania jednostkowe” i przenoszone do w pełni zautomatyzowanego magazynu o powierzchni
10 000 m 2 znajdującego się na terenie sklepu: drewniane
europalety i stalowe kraty dla kartonowych pudełek. Palety
składowane na zewnątrz, gdy nie są wykorzystywane, absorbują wilgoć a na pólkach sklepowych wyglądają źle i brudno.
Takie przenoszenie może być trudne zwłaszcza na przenośnikach i przy towarach uszkodzonych przez ich rozpad.
Zdecydowano wiec wprowadzić do użytku palety plastikowe
Bipp 7340 Schoeller Allibert. Producent podkreśla, że argumenty, które przemiały za tym wdrożeniem to przede wszystkim:
»» wybrane palety plastikowe dopasowują się i funkcjonują z istniejącymi urządzeniami do transportu i automatycznego
przenoszenia, jest kompatybilna z istniejącymi metalowymi
kratami,
»» na stojaku ładunek jednostkowy wynosi do 50 kg, bez wyginania czy uszkodzeń,
»» lekka konstrukcja nie razi swoim wyglądem w sklepie
»» łatwa do czyszczenia, nie absorbuje wilgoci – bez ryzyka może
być przechowywana na zewnątrz.
Po kilku miesiącach prób rozwiązanie Schoeller Allibert zostało w pełni wdrożone i zatwierdzone przez Gekäs Ullared.
Palety higieniczne
świetnie sprawdzają się
w przemyśle spożywczym
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Tworzywo sztuczne
– strategia która
się opłaca
Monika Sojka, bekuplast
Menadżer firmy w swojej codziennej pracy odpowiada za nadzór łańcucha dostaw oraz za analizę
kosztów. Paleta jest podstawowym narzędziem, które wykorzystuje w procesach składowania oraz
transporcie towarów. Także nie od dziś wiadomo, że branża logistyczna rządzi się bardzo jasną zasadą,
że nie zarabia się „tu i teraz”, tylko na strategicznym myśleniu!

Ale o jaką strategię chodzi?

dard for Phytosanitary Measures) informującymi o materiale opa-

Słowo klucz – tworzywo sztuczne. Na rynku europejskim

kowaniowym w obrocie międzynarodowym. Przepisy te regulują

używanie palet z tworzyw sztucznych jest standardem, zapo-

standardy dotyczące obecności szkodników, jakości i suchości

czątkowanym już w latach 80-tych. Są one realną konkurencją

drewna. Normy te mają na celu wyeliminowanie ryzyka rozprze-

do palet drewnianych, ze względu na bardzo rygorystyczne prze-

strzeniania się pleśni, grzybów oraz szkodników, które stanowią

pisy fitosanitarne. A to w praktyce oznacza, że wystarczy umyć

realne zagrożenie dla środowiska w krajach, do których trafią lub

paletę zimną wodą, aby spełnić wymogi normy dopuszczającej

będą przemieszczane tranzytem. Załącznik nr1 do standardu

do bezpośredniego kontaktu z żywnością, a także uzyskać atest

ISPM 15 określa zabiegi, jakim powinno być poddane drewno,

PZH. W przełożeniu na liczby, sprawa staje się jeszcze bardziej

aby zminimalizować ryzyko:

oczywista. Wyniki badań bakteriologicznych są jednoznaczne:

»» HT – obróbka termiczna – materiał opakowaniowy – podda-

powierzchnie plastikowe po umyciu zatrzymują na sobie 4 razy

wany jest działaniu temperatury 56°C przez 30 min.

mniej bakterii niż zakłada wspomniana norma i aż 80 razy mniej,

»» MB – zabieg chemiczny bromkiem metylu, inaczej fumigacja

w stosunku do powierzchni drewnianych. Dzięki temu zyskuje-

drewna (UWAGA! Od 2010 roku zakaz stosowania tego

my nie tylko gwarancję czystości, ale także oszczędność czasu,

związku chemicznego w Europie).

co przekłada się na brak przerw w dostawie. Ponadto nośnik ten
nie wymaga dodatkowej obróbki i przygotowania do podwyższonego standardu fitosanitarnego.

»» DH – grzanie objętościowe.
Procedury te w żaden sposób nie znajdują zastosowania w odniesieniu do tworzywa sztucznego. Warto podkreślić, że materiał
ten jest odporny na działanie:
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A co w przypadku, gdy nie działam w branży

»» pleśni, grzybów

spożywczej?

»» chemikaliów tj. kwasy i zasady

Decydując się na zakup palety drewnianej, należy zapoznać
się z międzynarodowymi przepisami ISMP 15 (International Stan-
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Niemałe znaczenie ma także wykorzystanie surowca, jakim
jest polietylen, który charakteryzuje się:

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Tworzywo sztuczne – strategia która się opłaca

»» dużą elastycznością w temperaturach
-30°C do +40°C (w krótkich odstępach
czasu, nawet do +90°C)
»» odpornością na promieniowanie UV
Tworzywo sztuczne sprawdza się w każdych warunkach klimatycznych i bez
problemu może być składowany na zewnątrz. Cechy te mają bezpośredni wpływ
na wydłużenie żywotności samego nośnika,
a tym samym na redukcję kosztów, dzięki
temu staje się on opłacalną inwestycją długoterminową. Także waga palety ma wpływ
na obniżenie kosztów transportu – tworzywo sztuczne waży średnio 30% mniej
od palety drewnianej i nie pochłania wilgoci. Dodatkowym jego atutem jest stała tara.
Kwestie finansowe nie są jedynym argumentem, przemawiającym na korzyść
palet z tworzyw sztucznych.
Na uwagę zasługuje również kwestia
bezpieczeństwa:
»» brak gwoździ i drzazg
»» mniejsza podatność towaru na uszkodzenia mechaniczne
»» oraz funkcjonalność:
»» wózki widłowe mogą operować paletami z każdej strony
»» możliwość sztaplowania palet na stopach, a tym samym oszczędność magazynowania
»» polietylen jest w 100% przetwarzalny
Dzisiejszy rozwój transportu oraz magazynowania, nierozerwalnie łączy się z redukcją kosztów eksploatacji. Paleta z tworzyw sztucznych jest obecnie kluczowym
narzędziem, wspierającym procesy zarządzania w logistyce. Nośnik ten znalazł
zastosowanie m.in. w takich branżach jak:
spożywcza, farmaceutyczna, motoryzacyjna oraz ogrodnicza. Warto przyjrzeć się
konkurencji, w której inwestycja zwróciła
się już w pierwszym roku użytkowania.
Paleta z tworzyw sztucznych to wysoka
stabilność, odporność na czynniki atmosferyczne, łatwość utrzymania w czystości
oraz niska waga. Nośnik ten to może być
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clue Twojego sukcesu.
Fot. bekuplast S.A.
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Nowe opony
pneumatyczne AIR
do wózków widłowych
Camso
Camso, dawniej Camoplast Solideal, wprowadza trzy nowe pneumatyczne opony przemysłowe do wózków
widłowych i pojazdów obsługi naziemnej (GSE), przeznaczone głównie na rynki w Europie, na Bliskim
Wschodzie, Azji i Afryce.

Wyprodukowane przez firmę Camso opony Solideal AIR 550, AIR 570 oraz AIR 561
wzbogacą gamę opon pneumatycznych
Camso, aby zaoferować klientom najlepszą możliwą wydajność do konkretnych
aplikacji, przy najniższych możliwych
kosztach eksploatacji. Opony te zastąpią
odpowiednio Solideal ED Plus, Solideal
RIB LUG i Solideal ZZ RIB, gwarantując zdecydowanie większą wytrzymałość i wydajność z zachowaniem konkurencyjnych cen.
Lepsza wydajność
– Mimo że obecnie znacznie więcej wózków widłowych jeździ na oponach pełFot. Camso

nych, nadal wiele z nich wymaga użycia
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opon pneumatycznych. Przemysłowe

ds. opon i felg w dziale Transportu We-

też łączą wyższy komfort pracy opera-

opony pneumatyczne są najczęściej wy-

wnętrznego Camso. Mając na uwadze

tora na nierównych i wymagających na-

bierane do operacji wykonywanych

konkretne wymogi takich zastosowań

wierzchniach z mniejszym oporem to-

na zewnątrz, na nierównej i wymaga-

opon pneumatycznych, po licznych te-

czenia, co przekłada się na zwiększenie

jącej nawierzchni i na długich dystan-

stach i wizytach u klientów firma Camso

ogólnej wydajności.

sach przejazdu lub w regionach, gdzie

opracowała nową linię opon AIR, aby za-

serwis wymiany jest trudniej dostępny.

oferować swoim klientom produkt prze-

Informacje o trzech nowych

Niestety potrzeby tego segmentu rynku

znaczony specjalnie do ich zastosowań.

modelach:

nie są czasami dostrzegane – wyjaśnia

Nowe opony Solideal AIR grupy Cam-

Opona Solideal AIR 550 została zaprojek-

Thierry Miche, dyrektor wykonawczy

so są nie tylko bardziej wytrzymałe, ale

towana z myślą o zapewnieniu wyjątkowej

B E Z P I E C Z N Y

M I X

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Nowe opony pneumatyczne AIR do wózków widłowych

wytrzymałości przy zachowaniu konku-

przyczepność w warunkach niskiej przy-

Miche. Firma Camso rozszerzyła moż-

rencyjnych cen, by zmniejszyć koszty eks-

czepności.

liwości dla użytkowników końcowych,

ploatacji przy standardowych zastosowa-

– Jako największy na świecie producent

oferując najbardziej kompletną gamę

niach wózków widłowych. Grubsza ściana

opon do wózków widłowych musimy znać

przemysłowych opon pneumatycznych

boczna i wzmocniony karkas zapewniają

szczególne potrzeby wszelkiego sprzętu

do wózków widłowych w rozmiarach

większą odporność na przebicia, a w przy-

do transportu wewnętrznego i jego róż-

od 8’’ do 20’’, z 40 różnymi kombinacjami

padku ich występowania mniejszą ich czę-

nych zastosowań, abyśmy mogli stworzyć

rozmiarów i ilościami przekładek (PR),

stotliwość. Konstrukcja bieżnika i wysoka

właściwą oponę i zaoferować klientowi

a w przypadku opon Solideal AIR 550,

jakość mieszanki wydłużają żywotność

najniższe koszty eksploatacji. Oznacza

również dostępne w wersji niebrudzącej.

opony, zapewniając jednocześnie lepszą

to również rozwiązania pneumatyczne

przyczepność i większą stabilność. Nowa

do pojazdów obsługi naziemnej (GSE)

Więcej informacji o nowych oponach

opona AIR 550 oferuje o ponad 80% dłuż-

i standardowych zastosowań do wóz-

Solideal AIR można znaleźć na stronie

szą żywotność od swojego poprzednika

ków widłowych – podsumowuje Thierry

air.camso.co

– opony Solideal ED Plus.
Opona Solideal AIR 570 została opra-

Fot. STILL

cowana w celu zoptymalizowania zużycia
energii elektrycznych wózków widłowych
poprzez zastosowanie mieszanek o niskim
oporze toczenia. Płaski profil bieżnika
zapewnia stabilność, a gładka środkowa
kostka bieżnika zmniejsza wibracje i zapewnia lepszą sterowność. Oprócz lepszej wydajności opony, wydłużono też
żywotność bieżnika, która wynosi o 30%
więcej w porównaniu z oponą Solideal
RIB LUG.
Opona Solideal AIR 561 została stworzona dla obniżenia kosztów eksploatacji
pojazdów obsługi naziemnej (GSE), takich jak ciągniki do holowania wózków
bagażowych i samolotów używanych
na lotniskach. W porównaniu do poprzedniego modelu Solideal ZZ RIB opona AIR 561 wykazała w testach o 12%
lepszą stabilność, o 10% mniejsze zużycie
energii oraz 2 razy dłuższą żywotność.
Zastosowano w niej energo-wydajne
mieszanki gumowe, aby zapewnić maksymalną żywotność opony na nagrzanych nawierzchniach płyty lotniskowej.
Rowkowy wzór bieżnika typu RIB pomoże
sprostać problemom charakterystycznym
dla pojazdów obsługi naziemnej (GSE),
takim jak pękanie czy nierównomierne zużycie bieżnika. Unikatowa budowa z wzdłużnymi nacięciami na czole
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bieżnika zapewniają również doskonałą

B E Z P I E C Z N Y

M I X

Fot. Still

Kompaktowy
rewolucjonista
STILL
Wprowadzając w roku 2005 na rynek serię srebrno-pomarańczowych elektrycznych wózków widłowych
RX 20, STILL trafił w gusta branży. Potwierdza to już ponad 80 tys. wyprodukowanych egzemplarzy tego
produktu. STILL – hamburski specjalista do spraw logistyki wewnętrznej zdecydował się jednak poddać
swój hitowy produkt całkowitej modernizacji i zadbać o jeszcze bardziej kompaktową budowę, większą
ergonomię, wydajność i precyzję pracy wózków. Postanowił także wyposażyć pojazdy w przemyślane
systemy wspomagające.
24
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Nowa seria RX 20 składa się łącznie z 13 typów wózków widłowych przeznaczonych do obsługi ładunków od 1,4 do 2 ton
przy środku ciężkości wynoszącym 500 mm. Te inteligentne,
a zarazem uniwersalne urządzenia doskonale nadają się do pracy łączonej, tzn. mogą być stosowane zarówno na zewnątrz,
jak i wewnątrz budynku – wózki poruszają się z prędkością
sięgającą 20 km/h, dzięki czemu szybko i bezpiecznie transportują produkty nawet na dłuższych dystansach. Pojazdy serii
RX 20 udowadniają swoje przewagi również podczas układania
palet na wysokości do 5900 mm.
Te wydajne wózki widłowe mają szerokie spektrum zastosowań. Doskonale nadają się do wymagającej bezawaryjności i dużej wydajności przeładunku intensywnej pracy wielozmianowej.
Dzięki niezwykle kompaktowej budowie idealnie sprawdzają się
przy operowaniu ładunkami w wąskich korytarzach.
Przegląd dokonanych modernizacji:

Fot. Still

Nowe wózki widłowe RX 20 o standardowej wysokości
2035 mm nadają się do obsługi kontenerów. W przypadku

Zwiększona moc i wydajność pracy: Wózki widłowe zostały

konieczności operowania wózkami przy wyjątkowo niskich

wyposażone w całkowicie nowy moduł napędowy z dwoma

przejazdach bramowych lub wagonach towarowych dostępna

obudowanymi trójfazowymi silnikami jezdnymi, posiadającymi

jest również wersja z dachem ochronnym na poziomie 1949 mm.

aktywny układ chłodzenia oraz nową wersję przetwornicy.
Takie rozwiązanie niemal nie wymaga konserwacji, zapewniając

Nowa koncepcja baterii zapewniająca doskonały zasięg i bez-

wydajną i niezawodną pracę wózków, a także swobodny pod-

awaryjność pracy: Wózki elektryczne 48 V wykonane na pod-

jazd na rampę. W zależności od nośności znamionowej, te nie-

woziu standardowym mają teraz możliwość obsługi baterii o po-

zawodne wózki potrafią przy pełnym załadunku pokonywać

jemności 625 Ah w dwóch alternatywnych układach, co pozwala

rampy i podjazdy o nachyleniu nawet 20%.

na optymalne wykorzystanie akumulatorów i dostosowanie ba-

Pojazdy pracują w trybie oszczędnym lub w trybie wysokiej

terii do miejsca użytkowania danego wózka. STILL umożliwia

wydajności przeładunku – w zależności od ustawień dokonywa-

korzystanie z różnorodnych typów baterii dzięki zastosowaniu

nych jednym przyciskiem. W każdym programie można ustawiać

niespotykanej dotąd na rynku podwójnej komory. Odpowiada

prędkość, przyspieszenie oraz elektryczne hamowanie w przy-

ona przyszłościowym wymogom, pozwalając stosować również

padku zmiany kierunku jazdy.

nowe rozwiązania technologiczne, takie jak baterie litowo-jonowe. Istotną zaletą serii RX 20, tak jak u jej poprzedników, jest

Duża zwrotność i kompaktowe wymiary: Dla Klientów poszu-

możliwość prostej i szybkiej bocznej wymiany baterii w przy-

kujących wyjątkowo kompaktowych wózków o udźwigu 1,4 lub

padku każdego wózka.

1,6 tony najlepszym wyborem będą wersje RX 20-14C oraz
RX 20-16C, charakteryzujące się niezwykle dużą zwrotnością.
Zwiększono ją dzięki zastosowaniu wyjątkowo krótkiej ramy,
która umożliwia operowanie ładunkiem w wąskich korytarzach
roboczych, a równocześnie pozwala na stosowanie baterii o dużej pojemności (625Ah).
Pracę w wąskich korytarzach roboczych w przypadku wózków 4-kołowych ułatwia oś łamana. W porównaniu do poprzednich wersji warianty 3-kołowe mają wymiary mniejsze
nawet o 29 mm, a 4-kołowe – 171 mm mniejsze wymiary.
Przekłada się to na lepsze operowanie ładunkiem w strefach ma-
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gazynu wymagających szczególnie sprawnego manewrowania.
Fot. Still
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Prawdziwy hit w nowoczesnym, sportowym wydaniu: STILL
przykłada dużą wagę do wysokiej jakości wykonania i trwałości
swoich produktów. Zewnętrzne elementy plastikowe wózków
zostały w dużej mierze zastąpione materiałem stalowym.
Doskonała widoczność ze wszystkich stron redukująca możliwość wystąpienia wypadków: By umożliwić stabilne podnosze-

Nowa seria RX 20 składa się
łącznie z 13 typów wózków

nie ładunków oraz optymalny poziom widoczności, modernizacji

widłowych przeznaczonych

poddano także maszt. Odporne na zginanie i skręcanie profi-

do obsługi ładunków

le o zwiększonym udźwigu resztkowym zapewniają bezpieczną i płynną obsługę ciężkich ładunków. Nowe maszty wyróżniają

od 1,4 do 2 ton przy środku

się zastosowaniem wąsko osadzonych profili w kształcie lite-

ciężkości wynoszącym 500 mm.

ry C w części zewnętrznej masztu. Cylindry układu podnoszenia
zostały umiejscowione za nimi. Takie rozwiązanie zapewnia ope-

To inteligentne, a zarazem

ratorowi dobry poziom widoczności – przez maszt oraz na boki.

uniwersalne urządzenia

Ponadto, konstrukcja dachu ochronnego gwarantuje optymalną widoczność w górę, co pozwala na szybkie i bezpieczne
operowanie ładunkami również na wyższych regałach.

doskonale nadające się do pracy
łączonej.

Większa ergonomia zapewniająca niemęczącą i efektywną
pracę: Seria RX 20 oferuje operatorowi dużą swobodę ruchów.
Do kabiny wchodzi się wygodnie za pomocą obszernego stopnia.
Przestrzeń na nogi została obniżona o około 60 mm, a stanowi-

Precyzja zwiększająca bezpieczeństwo i jakość pracy: Zapro-

sko operatora o 50 mm.

jektowany od nowa zespół wskaźników, STILL EASY Control,

Kabina podwyższona wewnątrz o 16 mm gwarantuje wygodę

stanowi centrum komunikacyjne i centrum bezpieczeństwa

spoglądania w różnych kierunkach również wysokim osobom.

wózka. W pełni graficzny, kolorowy monitor z automatyczną

Poręcz, gumowa mata antypoślizgowa i wygodny stopień zwięk-

regulacją jasności przekazuje operatorowi nie tylko informa-

szają bezpieczeństwo podczas wsiadania i wysiadania z kabiny.

cje o parametrach jazdy, takich jak prędkość poruszania się,

Wózek posiada dużo miejsca na nogi, również w obrębie peda-

kąt pochylenia, status baterii, stan zużycia energii itp. – dzięki

łów. Ze zmian w tej części wózka zadowoleni mogą być również

możliwości sterowania za pomocą menu i przycisków „Ulubione”

technicy. Aby uzyskać nieograniczony dostęp do elementów

operator ma również bezpośredni dostęp do programów zwią-

serwisowych podczas konserwacji wózka,
wystarczy teraz tylko odkręcić blaszaną osłonę. STILL wyraźnie zredukował również głośność pracy swoich wózków. Zmniejszeniu
uległ przede wszystkim hałas emitowany
przez pompę układu kierowniczego i układu
podnoszenia.
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STILL to rozwiązania
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zanych z podnoszeniem ładunku czy poruszaniem się wózka
oraz wielu innych funkcji. Na monitorze wyświetla się także
informacja o kierunku jazdy wózka, co podnosi wydajność przeładunku i bezpieczeństwo pracy. Liczne funkcje wspomagające
pracę – np. wskaźnik poziomu stabilności oraz redukcja prędkości w przypadku podniesionej karetki wideł zwiększają nie tylko
bezpieczeństwo pracy, ale również pozwalają na precyzyjną

STILL jest dostawcą
rozwiązań z zakresu logistyki

obsługę ładunków, co dodatkowo podnosi wydajność. Seria

wewnętrznej, które wychodzą

RX 20 jest również wyposażona w popularną funkcję wspoma-

naprzeciw oczekiwaniom

gającą Curve Speed Control, która automatycznie dostosowuje
prędkość jazdy wózka na zakrętach.

Klientów na całym świecie.

STILL jest dostawcą rozwiązań z zakresu logistyki wewnętrznej,
które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Klientów na całym
świecie – oferujemy wózki widłowe, rozwiązania z zakresu
techniki magazynowej, oprogramowanie oraz obsługę pod
jednym dachem. Koncepcje, które Hans Still, założyciel firmy,

firmy jest tworzenie wysokowydajnych produktów, począwszy

rozwijał w roku 1920 z kreatywnością i przedsiębiorczością przy

od przygotowywania kompleksowych ofert branżowych dla du-

zachowaniu wysokich standardów jakościowych, szybko prze-

żych i małych przedsiębiorstw, aż po projektowanie komputero-

istoczyły się w silną, znaną na całym świecie markę. Dzisiaj nie-

wych programów logistycznych przeznaczonych do efektywne-

mal 8 tys. wykwalifikowanych pracowników działu badań i roz-

go zarządzania magazynem i przepływem materiału. Zachęcamy

woju, produkcji, sprzedaży i obsługi pracuje nad tym, by spełniać

do odwiedzenia strony STILL pod adresem: www.still.pl lub

wymagania Klientów na całym świecie. Kluczem do sukcesu

na Facebook’u: www.facebook.com/STILLPolska.
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Atrybuty bezpieczeństwa

STILL RX 20

1.

Kompleksowy zespół wskaźników prezentujący na monitorze
informację o parametrach pracy (STILL Easy Control)

2.

Sześć indywidualnych poziomów układu hydraulicznego

3.

Przestronna kabina operatora z dużą ilością miejsca
na nogi i wieloma schowkami

4.

Stabilne podwozie o optymalnej konstrukcji

5.

Duża pojemność baterii, dostępna wersja Li-lon

6.

Boczna wymiana baterii w całej serii

7.

Safety Light i Safety Light 4Plus

8.

System Curve Speed Control

9.

Doskonała widoczność ze wszystkich stron

10.

Doskonała widoczność na końcu wideł

11.

Program oszczędnej pracy Blue-Q
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Systemy
automatycznej
identyfikacji
danych
Marek Wiązowski, Quantum Qguar
W dzisiejszych czasach, możliwość identyfikacji materiałów i towarów na poszczególnych etapach
łańcucha dostaw, jest podstawą wielu procesów w obrębie produkcji, magazynowania i transportu.
Wyodrębnić można dwa zasadnicze sposoby identyfikacji. Pierwszy oparty jest na dokumentach, takich
jak faktury, dowody przyjęcia czy wydania. Poleganie wyłącznie na dokumentacji, jest jednak obecnie
daleko niewystarczające. Alternatywna metoda, to automatyczne odczytywanie danych z etykiet,
znajdujących się bezpośrednio na artkułach, ich opakowaniach lub nośnikach.
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Przewagą automatycznej identyfikacji,

Manufacturing Execution System), zarzą-

produktu (traceability), w przebiegu całe-

jest większa aktualność i bezbłędność

dzania magazynem (WMS – Warehouse

go łańcucha dostaw.

dostarczanych informacji. Znacząco ogra-

Management System) czy zarządzania

Jednym z najważniejszych czynników,

nicza ona ryzyko rozbieżności między

transportem (TMS – Transport Manage-

determinujących wybór systemu auto-

spodziewaną, a rzeczywistą lokalizacją

ment System).

matycznej rejestracji, jest ilości informacji,

towarów. System automatycznej iden-

Systemy automatycznej identyfikacji,

jaką potrzebujemy umieścić na etykiecie.

tyfikacji wymaga zastosowania etykiet,

znacząco przyspieszają i ułatwiają re-

Wynika to ściśle z funkcji, jaką etykieta

zawierających informacje o towarze,

alizację zadań związanych z ewidencją

ma pełnić:

czytnika oraz interfejsu, pozwalające-

zapasów, zarządzaniem stanami maga-

»» funkcja prostej identyfikacji – na etykie-

go przesyłać zeskanowane informacje

zynowymi czy inwentaryzacją. Pozwalają

cie zapisywany jest wyłącznie kod, który

do bazy danych systemu informatyczne-

na błyskawiczne rejestrowanie wyro-

następnie jest porównywany z bazą da-

go. Zapisane na etykietach dane, mogą

bów gotowych na liniach produkcyjnych,

nych, w której znajdują się szczegółowe

być przesłane i przetwarzane m.in.

a następnie dostarczanie tych informacji

informacje, na przykład na temat towaru

w systemach ERP (Enterprise Resource

do systemom realizacji produkcji. Są także

»» funkcja złożonej identyfikacji – etykie-

Planning), realizacji produkcji (MES –

istotnym elementem tworzenia genealogii

ta pozwala na zapisanie określonego
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Fot. Quantum Qguar

zestawu danych, zawierających infor-

Kody kreskowe

macje o towarze.

Najstarsza i najczęściej stosowana me-

jest konieczność dokonywania odczy-

Innym ważnym aspektem wyboru

toda automatycznego rejestrowania,

tu z bliskiej odległości, a także niska od-

są warunki środowiskowe panujące pod-

opiera się na wykorzystaniu etykiet za-

porność etykiet na uszkodzenia. Dlatego

czas przechowywania, transportu i odczy-

wierających kody kreskowe. Stanowi

ich stosowanie w trudnych warunkach nie

tywania etykiet, takie jak np. temperatura,

je układ czarnych i białych kresek, po-

jest zalecane.

zanieczyszczenia, wilgotność, promie-

zwalających zapisać informacje liczbo-

Ograniczeniem technologii kodów kre-

niowanie poziom oświetlenia. Nie mniej

we i tekstowe. Do największych zalet tej

skowych, jest również statyczny charakter

istotna jest również wymagana szybkość

metody należą:

zapisu danych. Raz utworzonej informacji

odczytu, w sytuacji gdy na przykład towa-

»» niska cena

nie można zmodyfikować, konieczne jest

ru przemieszczają się po taśmie.

»» duża szybkość odczytu

wydrukowanie nowej etykiety.

Jakie rozwiązania, są dziś najpowszechniej wykorzystywane w syste-

»» bardzo niski współczynnik błędnych
odczytów

Wadą technologii kodów kreskowych,

Od lat obserwujemy wzrost popularność kodów QR (Quick Response Code),

mach automatycznego identyfikowania

»» łatwość wydruku

będących dwuwymiarową odmianą ko-

towarów?

»» uniwersalność

dów kreskowych. Pozwalają one zapisać

T E C H N O L O G I E
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większą ilości informacji, znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie ważna jest
szybkość odczytu (np. gdy towary są w ruchu). Kody QR, w przeciwieństwie do kla-

Dobrze dobrane rozwiązanie pozwoli usprawnić

sycznych kodów kreskowych, umożliwiają
odczyt nawet w przypadku częściowego

proces rejestrowania i śledzenia towarów.

uszkodzenia lub zabrudzenia etykiety.
RFID
Zastosowanie technologii RFID (Radio
frequency identification), polega na pobra-

są tzw. bramki RFID. Są to modułowe

DPM (Direct Part Marking)

niu przy pomocy anten czytnika informacji

systemy, składające się z części sprzęto-

Etykiety to nie jedyny sposób oznacza-

zawartej w znaczniku (chipie). Chipy RFID,

wej, zawierającej m.in. anteny do detekcji

nia towarów dla celów automatycznej

pozwalają na zapisanie większej ilości in-

chipów, oraz oprogramowania umożli-

identyfikacji. Alternatywną metodą jest

formacji niż etykiety z kodem kreskowym.

wiającego komunikację z dowolnym sys-

technologia znakowania bezpośredniego

W zależności od wersji, etykiety RFID

tem informatycznym (ERP, MES, WMS).

(DPM – Direct Part Marking). Jest ona naj-

mogą być przeznaczone tylko do odczytu,

Taka instalacja pozwala jeszcze bardziej

częściej używana w sytuacji, gdy warunki

albo pozwalać na wielokrotne nadpisywa-

przyspieszyć i zautomatyzować proces

środowiskowe uniemożliwiają zastosowa-

nie danych. Poszczególne chipy różnią się

identyfikacji.

nie innych rozwiązań.

sposobem zasilania, może być ono we-

Przykładowym miejscem umieszczenia

wnętrznie – poprzez wbudowaną baterię,

bramki RFID, jest obszar leżący w ciągu

je się m.in. takie metody jak:

lub zewnętrznie – poprzez pole elektroma-

komunikacyjnym między halą produkcyj-

»» grawerowanie

gnetyczne generowane z anteny czytnika.

ną a magazynem. Przetransportowanie

»» wyżłabianie (dot peening) – maszyna

Cena tych pierwszych jest znacznie wyższa.

przez bramkę artykułów, automatycznie

Technologia RFID pozwala pobierać

powiększą stany magazynowe w systemie

»» wypalanie laserem

dane z większej odległości niż ma to miej-

WMS. Bramka RFID może również być

»» wytrawianie – przy pomocy kombinacji

sce w przypadku kodów kreskowych,

ustawiona na linii produkcyjnej, dostar-

szablonu i substancji chemicznych

dodatkowo charakteryzuje się większą

czając systemowi MES (Manufacturing

Wybór metody automatycznej iden-

elastycznością w kwestii odczytu ety-

Execution System) informacji o ilości wy-

tyfikacji podyktowany jest celem, jaki

kiet z na różnej odległość. Dla porównania,

produkowanej ilości towaru.

ma ona spełniać. Czasami wybór tylko

nanosi kod uderzeniami grotu

jednej technologii będzie niewystarcza-

laserowy czytnik kodów kreskowych do-
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Do umieszczania oznaczeń wykorzystu-

brze sprawdza się tylko na bliskich dystan-

OCR

jący. Przykładowo, jeżeli przedsiębior-

sach, albo tylko dalekich (modele typu long

OCR (Optical Character Recognition)

stwo pragnie stworzyć pełną genealogię

range). Dużą zaletą technologii RFID, jest

to systemy wizyjne, składające się z ka-

produktu w przebiegu całego łańcucha

także poprzez niektóre przeszkody fizycz-

mer i oprogramowania, pozwalające od-

dostaw, na poszczególnych jego odcin-

ne. Dodatkową zaletą, jest też możliwość

czytywać znaki (litery, cyfry, kody kresko-

kach konieczne może okazać się użycie

skanowania wielu etykiet jednocześnie.

we) umieszczone na artykułach. Metodę

odmiennych technologii identyfikacji.

Najważniejszymi barierami wykorzy-

OCR wykorzystuje się przeważnie w sy-

Do znalezienia optymalnego rozwiązania,

stania technologii RFID, jest stosunkowo

tuacji, gdy warunki środowiskowe (naj-

niezbędne jest rozpoznanie potrzeb w za-

wysoka cena etykiet, a także trudności

częściej wysoka temperatura) lub wymia-

kresie ilości umieszczanych na etykiecie in-

we współpracy z niektórymi grupami arty-

ry i kształt przedmiotu uniemożliwiają

formacji, jak również określenie warunków

kułów (np. z płynami, papierem w ryzach

zastosowanie etykiet z kodem kreskowym

jakie panują podczas przechowywania i re-

czy produktami w metalowych puszkach).

lub RFID.

jestrowania artykułów. Dobrze dobrane

Istotnym ograniczeniem technologii

rozwiązanie pozwoli usprawnić proces

Bramki RFID

OCR, jest znaczny spadek jakości odczy-

rejestrowania i śledzenia towarów, a także

Specyficznym sposobem wykorzysta-

tu w sytuacji uszkodzenia lub zabrudzenia

uniknąć utrudnień związanych z ogranicze-

nia technologii identyfikacji radiowej,

znaków.

niami poszczególnych metod.

T E C H N O L O G I E

bezpieczny magazyn technologie

CZYTASZ: Siła głosu w magazynie

Źródło: Honeywell Safety and Productivity Solutions

Siła głosu
w magazynie
Mariusz Chrzanowski, IBCS Poland
Systemy Głosowe czyli Pick by Voice są rozwiązaniem, po które coraz częściej sięgają magazyny na całym
świecie. W ostatnich latach system ten staje się coraz bardziej popularny również w naszym kraju.
Dzieje się tak ze względu na coraz mniejsze koszty wdrożenia tej technologii oraz korzyści, jakie wiążą
się ze zwiększenia produktywności. Dzięki Pick by Voice jesteśmy w stanie poprawić ją średnio o 10%
– 20% względem najczęściej spotykanego rozwiązania wykorzystywanego na magazynach, jakim
są terminale z wyświetlaczem. Kolejnym, równie istotnym czynnikiem popularności staje się
międzynarodowe środowisko pracy na magazynie.
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Czym jest system głosowy oraz jaki
ma wpływ na poprawę jakości pracy oraz
bezpieczeństwa w środowisku magazynowym?
Systemy głosowe to rozwiązania, w których wszelka wymiana
danych pomiędzy systemem a operatorem odbywa się za pomocą komend głosowych, bez konieczności wprowadzania danych
za pomocą klawiatury lub czytnika i odczytywania poleceń z wy-

Firma IBCS Poland
kilka lat temu rozpoczęła

świetlacza. Dodatkowo dzięki możliwości pracy w 35 językach

współpracę z firmą Honeywell

nowi pracownicy nie znający języka polskiego, mogą rozpocząć

(dawniej Vocollect) –

swoją prace niemal natychmiast.
Rozwiązania głosowe wykorzystywane są najczęściej w strefie

liderem w zakresie systemów

kompletacji zamówienia. Pracownicy wyposażeni są w bezprze-

głosowych na magazynach.

wodowy zestaw słuchawkowy z mikrofonem wysokiej jakości
oraz tzw. Talkman – mały terminal głosowy mocowany np. do pa-

Na bazie tej współpracy powstało

ska. Operatorzy otrzymują dokładne informacje głosowe na te-

rozwiązanie ibcsVoice.

mat zamówień: lokalizacji towaru i jego ilości oraz potwierdzają
swoją pracę wypowiadając odpowiednio zdefiniowane komendy
głosowe. Dzięki temu pracownicy magazynu swoją pracę mogą
wykonywać przy użyciu obu wolnych rąk oraz bez konieczności
odczytywania komend z ekranu, a co za tym idzie mogą skupić
całą swoją uwagę wyłącznie na wykonywanym zadaniu.

że jest niezgodne z zasadami BHP, jest częstą przyczyną sytuacji
zagrożenia na magazynie.

Zalety technologii głosowej

Ważną rolę odgrywają w całym systemie wolne ręce. Dzięki

Zalety stosowania technologii głosowej w stosunku do metod

temu pracownicy mogą stosować odpowiednie procedury

tradycyjnych można też wskazać w innych procesach, jak uzu-

podnoszenia, zamiast wykonywać nieskoordynowane próby

pełnienia, transfery czy nawet przyjęcia towaru.

pobierania towaru podczas żonglowania skanerem.

Odwiedzając kilkanaście magazynów rocznie, ich przedsta-
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wiciele zawsze zadają nam podobne pytanie dotyczące samego

ibcsVoice – magazyn, który Cię słucha

bezpieczeństwa pracy na magazynie: czy słuchawki wyciszają

Wychodząc naprzeciw tego typu wyzwaniom firma IBCS Poland

dźwięki otoczenia, np. nadjeżdżający wózek widłowy? Otóż nie.

kilka lat temu rozpoczęła współpracę z firmą Honeywell (dawniej

Pracownik usłyszy zbliżający się wózek widłowy, jak również

Vocollect) – liderem w zakresie systemów głosowych na magazy-

inne ewentualne zagrożenia, ponieważ zestaw słuchawkowy

nach. Na bazie tej współpracy powstało rozwiązanie ibcsVoice,

zakładamy tylko na jedno ucho. Pick by Voice w żaden sposób

które to umożliwia połączenie systemu głosowego z systemem

nie utrudnia komunikacji między współpracownikami. W tym

magazynowym WMS lub systemem ERP. Głównym zadaniem

miejscu należy także zaznaczyć, że system ten jest zgod-

oprogramowania jest pobieranie danych z systemu WMS/

ny z wymaganiami OSHA – Organizacji Bezpieczeństwa i Zdro-

ERP i przekazywanie ich do terminali głosowych tak, aby moż-

wia w Pracy.

liwa była realizacja wybranego procesu w systemie głosowym.

Dodatkowo dzięki zastosowaniu słuchawek, pracownicy

IBCS Poland jako największy partner Honeywell/Vocollect

zajmujący się kompletowaniem zamówień nie muszą spoglądać

dostarcza kompleksowe rozwiązanie: począwszy od wizyty

na wyświetlacz bądź kartkę, a co za tym idzie, istnieje mniejsze

na magazynie, poprzez analizę i zaprojektowanie systemu,

prawdopodobieństwo, że dojdzie do błędu przy kompletowaniu,

aż po wdrożenie i dostarczenie niezbędnych urządzeń. Dzięki

bądź odwróceniu uwagi w sytuacji zagrożenia. Pracownicy mają

poznaniu w szczegółach zadań pracowników magazynu specja-

większą swobodę w ruchach oraz mogą sprawniej reagować

liści IBCS Poland są w stanie zaproponować rozwiązania, któ-

na potencjalnie niebezpieczne sytuacje. Brak ograniczenia,

re w znacznym stopniu poprawią jakość ich pracy oraz podniosą

jakim jest konieczność spoglądania w terminal, jest szczegól-

poziom bezpieczeństwa..

nie istotny w pracy operatorów wózków widłowych – system
wyklucza potrzebę pracy na terminalu podczas drogi, co mimo

T E C H N O L O G I E

Warto bliższej zapoznać się z tematem systemów głosowych,
ponieważ niosą one za sobą same korzyści.

bezpieczny magazyn technologie

CZYTASZ: Wytrzymały tablet FZ-M1 z kamerą termowizyjną

Wytrzymały
tablet FZ-M1
z kamerą
termowizyjną

pracy dzięki systemowi operacyjnemu
Windows 10 Pro i procesorowi 6 generacji Intel Core lub Atom Core. Pracownikom
terenowym urządzenie zapewnia 8 godzin
pracy na podstawowej baterii. Jednocześnie w trybie Hot Swap baterię można
wymienić i urządzenie jest zdolne do pracy na kolejnej zmianie w trybie ciągłym.
Tablet posiada 7-calowy ekran dotykowy
przystosowany do pracy na zewnątrz,
czytelny nawet przy intensywnym świetle

Panasonic

słonecznym. Może być on obsługiwany
za pomocą rysika oraz w grubych rękawi-

Panasonic przedstawił w pełni wzmocniony
Toughpad FZ-M1 wyposażony w mikrotermowizor
do rejestrowania i przetwarzania obrazów w ruchu.

cach roboczych.
FZ-M1 zapewnia też elastyczne możliwości konfiguracji. W zależności od wymagań użytkownika zintegrowany biznesowy moduł rozszerzeń oferuje m.in.
czytnik kodów kreskowych, port szere-

Poręczny 7-calowy tablet pracuje w opar-

chłodne i gorące punkty termiczne, prze-

gowy, czytnik kart inteligentnych czy też

ciu o system Windows i ma wbudowa-

chwytywać obrazy nieruchome lub reje-

moduł 4G.

ną kamerę termowizyjną FLIR Lepton.

strować filmy i dodawać do tych obrazów

– Cieszymy się, że Panasonic został

Dzięki niej urządzenie daje możliwość

metadane, takie jak kody QR. Dzięki tej

naszym partnerem i włączył do swojej

tworzenia i przetwarzania obrazów ter-

ostatniej funkcji tablet umożliwia zesta-

oferty pierwszy na rynku tablet z mikro-

micznych w czasie rzeczywistym.

wienie obrazów z danymi z wielu apli-

kamerą termowizyjną FLIR – mówi Frank

kacji biznesowych, w które wyposażone

Pennisi, prezes Industrial Business Unit

są urządzenia Panasonic Toughpad.

firmy FLIR. – Toughpad FZ-M1 zapew-

Kamera termowizyjna w połączeniu z wydajnym i wytrzymałym tabletem
Panasonic oferującym szerokie możliwość

– Toughpad FZ-M1 wyposażony w ka-

nia niespotykaną dotąd funkcjonalność

konfiguracji może stanowić wszechstronne

merę termowizyjną to kolejne urządzenie

użytkownikom profesjonalnych tabletów.

narządzie pracy w wielu sektorach. Oprócz

Panasonic oferujące gotowe do użycia,

Liczymy, że dzięki temu modelowi więcej

oczywistych zastosowań przez służby ra-

praktyczne aplikacje biznesowe stwo-

osób odkryje zalety obrazowania termo-

tunkowe, wojsko i straż pożarną, termowi-

rzone z myślą o zaspokojeniu potrzeb

wizyjnego – dodaje Frank Pennisi.

zja może być wykorzystywana do kontroli

pracowników mobilnych – mówi Jan

Panasonic Toughpad FZ-M1 z funk-

jakości i bezpieczeństwa produkcji, w pra-

Kaempfer, Marketing General Mana-

cją obrazowania termowizyjnego będzie

cach remontowych i serwisowych przez

ger w Panasonic Computer Product So-

objęty standardową 3-letnią gwarancją.

służby komunalne, a także w przemyśle

lutions. – Kamera FLIR sprawdziła się

Urządzenie jest dostępne u autoryzowa-

naftowym i gazowym, motoryzacyjnym, lot-

już w wielu zastosowaniach, począwszy

nych dystrybutorów Panasonic od końca

nictwie oraz budownictwie, np. do monito-

od kontroli wydajności urządzeń klima-

lutego 2018 r.

rowania i diagnozowania stanu budynków.

tyzacyjnych w wagonach kolejowych,

Aplikacja termowizyjna została zapro-

aż po pomiar zużycia asfaltu na autostra-

jektowana przez Panasonic mający ponad

dach – wyjaśnia Jan Kaempfer.

20-letnie doświadczenie w dostarczaniu

Kamera termowizyjna FLIR Lepton ofe-

niezawodnego sprzętu i oprogramowa-

ruje rozdzielczość 160x120 i obrazowa-

nia dla klientów profesjonalnych. Firma

nie w zakresie temperatur od -20 do +400

oferuje do wyboru oprogramowanie Stan-

stopni Celsjusza (+/- 5 stopni).

dard i Pro (z dodatkową licencją). Przy

Tablet Panasonic Toughpad FZ-M1 sta-

obu opcjach użytkownicy mogą mierzyć

nowi wszechstronne i wydajne narzędzie
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Fot. Zebra Technologies

Jak wybrać
właściwą drukarkę
dla środowiska
przemysłowego?
Piotr Miszczak, Zebra Technologies
Od magazynów, poprzez hale produkcyjne, aż po linie pakujące – drukarki stanowią cenny
zasób w przedsiębiorstwach.
36
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bezpieczny magazyn technologie

CZYTASZ: Jak wybrać właściwą drukarkę dla środowiska przemysłowego?

Poprzez druk trwałych etykiety przemysłowych, urządzenia
te mogą pomóc wprowadzić porządek do przemysłowego środowiska biznesowego. Etykiety można przypisać do każdego
produktu przechodzącego przez różne etapy w zakładzie pro-

drukarki muszą być

dukcyjnym – ułatwiają one śledzenie towaru aż do momentu
jego dotarcia do miejsca przeznaczenia.
Wybór odpowiedniej drukarki

łatwe w zarządzaniu
(w tym zarządzaniu wszystkich

Jaki wybrać odpowiednią drukarkę dla przedsiębiorstwa? Wy-

urządzeń jednocześnie oraz

magania mogą się różnić w zależności od danego środowiska

zdalnie) – ma to ogromne

przemysłowego. Oto kilka zasad, którymi warto się kierować.
Po pierwsze, należy stwierdzić gdzie w danej firmie etykiety

znaczenie zwłaszcza wtedy,

są drukowane. Niektóre środowiska przemysłowe mogą być bardzo wymagające – mogą w nich panować trudne warunki pracy.

gdy flota urządzeń jest

W przedsiębiorstwach etykiety często drukowane są na hali

rozmieszczona w różnych

produkcyjnej lub w magazynie. To sprawia, że urządzenia nara-

lokalizacjach. To pomaga

żone są na wstrząsy i uderzenia. Drukarki klasy przemysłowej
są bardziej wytrzymałe, wzmocnione, odporne na zabrudzenia,

utrzymać koszty IT na niskim

wilgoć, a nawet niektóre chemikalia, dzięki czemu można je wy-

poziomie

korzystywać w trudnych warunkach.
Po drugie należy określić ile etykiet ma być drukowanych
każdego dnia i jakiego rodzaju mają to być etykiety. Niektóre
przedsiębiorstwa tworzą ogromną liczbę wydruków, drukując
praktycznie każdego dnia bez przerwy. Zdarza się również, że fir-

działowi IT uzyskanie pełnego obrazu na drukarki oraz aktywne

my muszą drukować bardzo małe etykiety – na przykład te uży-

zarządzanie nimi i ich konfigurację.

wane przy produkcji układów scalonych. Na rynku dostępne
są drukarki przemysłowe, które mogą tworzyć etykiety o wyso-

Wzbogacenie sprzętu o oprogramowanie

kiej rozdzielczości z dokładnym zapisem, umożliwiające wysoką

Nie wystarczy tylko dysponować drukarkami, trzeba również

częstotliwość druku i długi czas pracy. W niektórych przypad-

stale nimi zarządzać i je konserwować.

kach drukarki przemysłowe są również wykorzystywane do na-

Aby zapewnić maksymalną wydajność drukarek, firma Zebra

druku informacji na specjalistycznych etykietach, które mogą

stworzyła dedykowany ekosystem, który zasila drukarki firmy.

być używane przez długi czas. Zasadnicze znaczenie ma również

Link-OS łączy w sobie innowacyjny system operacyjny, wydajny

wybór etykiet spełniających różne potrzeby biznesowe. Ważne

wieloplatformowy zestaw do tworzenia oprogramowania (So-

jest, żeby firmy zrozumiały, jak ważne jest stosowanie wysokiej

ftware Development Kit –SDK) oraz aplikacje, które ułatwiają

jakości materiałów, które mogą przyczynić się do zapewnienia

integrację wszystkich drukarek – zarówno przemysłowych,

bezproblemowego drukowania.

mobilnych, jak i stacjonarnych – z resztą infrastruktury tech-

Wreszcie, drukarki muszą być łatwe w zarządzaniu (w tym

nologicznej. Niezależnie od tego, czy drukarki produkują ety-

zarządzaniu wszystkich urządzeń jednocześnie oraz zdalnie) –

kiety z kodami kreskowymi, paragony czy pasywne tagi RFID,

ma to ogromne znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy flota urządzeń

systemy operacyjne takie jak Link-OS zapewniają wgląd w czasie

jest rozmieszczona w różnych lokalizacjach. Takie podejście

rzeczywistym w te urządzenia, podłączają je do chmury i sku-

pomoże utrzymać koszty IT na niskim poziomie przez długi czas

tecznie zarządzają bezpieczeństwem danych. W ten sposób

– jest to ważne, ponieważ drukarka przemysłowa może dzia-

administratorzy mogą łatwo i bezpiecznie gromadzić informacje

łać z pełną wydajnością od pięciu do siedmiu lat. Rozwiązania

takie jak lokalizacja urządzenia i wydajność pracy, a nawet prze-

oparte na chmurze, takie jak usługa widoczności operacyjnej

prowadzać proaktywne konserwacje, żeby zapobiec przestojom.

firmy Zebra (Operational Visibility Service), zapewniają szcze-

To sprawia, że wykorzystywane przez nich rozwiązania druku-

gółowy wgląd w status, stan i sposób użytkowania każdego

jące są bardziej ekonomiczne kosztowo, a ich cykl życia jest

urządzenia drukującego w wybranej lokalizacji, umożliwiając

wydłużony.
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Fot. PSTM

Specjalista PRSES
Andrzej Szymkiewicz
Regały magazynowe to konstrukcje podatne na uszkodzenia w czasie użytkowania, dlatego wymagają
odpowiedzialnej i wykonywanej ze wszelkimi regułami sztuki obsługi. Regały są bezpieczne wtedy,
38

gdy zaprojektowane i wykonane są zgodnie obowiązującymi normami, a ich użytkowanie nadzorują
odpowiednio przeszkoleni specjaliści.

T e m a t

n u m e r u

bezpieczny magazyn temat numeru

CZYTASZ: Specjalista PRSES

Norma PN-EN 15635 określa zasady prawidłowej obsługi i utrzymania urządzeń do składowania. Według normy każdy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

przedsiębiorca zarządzający magazynem powinien wyznaczyć

26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów

PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), który

bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169.

jest osobą odpowiedzialną za kontrolę urządzeń do składowania,

poz. 1650, ze zm.)

utrzymywanie w dobrym stanie technicznym, dbałość o bezpieczeństwo ich obsługi oraz kontakty z dostawcami tych urządzeń,

§ 15 ust 1. Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny

w razie zmian konfiguracji regałów.

zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki

PRSES odpowiada za skuteczne procedury i metody do oznacza-

pracy.

nia uszkodzonych elementów i obszarów wyłączonych z użytkowania, wyłącza z użytkowania regały w złym stanie technicznym.

§ 40 ust 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić syste-

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, mając na uwa-

matyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

dze powyższe zagadnienia oraz działając w ramach swoich

ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów

statutowych obowiązków, podejmuje działania zmierzające

pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń

do wdrażania dobrych praktyk w użytkowaniu konstrukcji rega-

technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidło-

łowych w magazynach. Tworzy korpus PRSES – kompetentnych

wości i metody ich usuwania.

specjalistów odpowiedzialnych za eksploatacje regałów. Osoby
te, przeszkolone według programu opracowanego w PSTM

Rozdział 4. p.t. Transport wewnętrzny i magazynowanie

przez Komitet DS. Szkoleń, są specjalistami w zakresie przeglą-

– zawiera ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące

dów i użytkowania regałów. Program obejmuje łącznie 7 godzin

transportu i magazynowania.

szkolenia i kończy się egzaminem sprawdzającym, po którym
uczestnik (jeżeli zda egzamin na 60%) otrzymuje legitymację

Kim jest PRSES?

Specjalisty PRSES oraz certyfikat potwierdzający kwalifikacje.

Norma PN-EN 15635 określa zasady prawidłowej obsługi i utrzy-

Pięć bloków tematycznych przygotowanych przez ekspertów

mania urządzeń do składowania oraz nakłada na przedsiębior-

Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, zapewnia

cę obowiązek wyznaczenia PRSES – osoby odpowiedzialnej

wszechstronną wiedzę na temat postępowania, tworzenia

za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie. Osoba

procedur, użytkowania i przeglądów regałów magazynowych

taka powinna posiadać techniczną wiedzę na temat konstrukcji

zgodnie z obowiązującą normą i przepisami. Szkolenia odbywają

regałów i ich zastosowania, wiedzę w zakresie norm i przepisów

się cyklicznie, a uzyskane kompetencje ważne są na okres 2 lat,

regulujących procedury postępowania na wypadek nieprzewi-

po tym okresie Specjalista PRSES, musi uzyskać autoryzację

dzianych zdarzeń i wypadków.

poprzez egzamin eksternistyczny. Polskie Stowarzyszenie

Osoba dokonująca przeglądów regałów, musi legitymować

Techniki Magazynowej wprowadza nową jakość w użytkowaniu

się wiedzą odpowiednią do realizacji nałożonych normą zadań,

sprzętu i organizacji pracy w magazynie, czyniąc pracę efektyw-

musi umieć ocenić ryzyko eksploatacyjne systemów składowa-

ną i bezpieczną.

nia i magazynowania oraz posiadać szereg innych umiejętności,

Wzór legitymacji PRSES

PRSES

Jan KOWALSKI

Autoryzowany PRSES (osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo
urządzeń do składowania) zdał egzamin ze znajomości zagadnień
programu szkolenia opracowanego przez ekspertów PSTM,

IMIĘ I NAZWISKO

Catopa VITATE

zgodnego z normą PN-EN 15635.

FIRMA

19.05.2019
DATA WAŻNOŚCI

Legitymacja nr ............................
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AUTORYZOWANY PRZEZ PSTM
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Kodeks Pracy
Art. 207 § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan

usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wyko-

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

nanie tych poleceń;

Art. 207 §2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdro-

Art. 215. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stoso-

wie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i hi-

wane maszyny i inne urządzenia techniczne:

gienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzysta-

zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szcze-

niu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca

gólności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem

jest obowiązany :

niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prą-

organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i hi-

dem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań

gieniczne warunki pracy;

mechanicznych i promieniowaniem oraz szkodliwym i nie-

zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz

bezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy;

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia

uwzględniały zasady ergonomii.

które pozwolą na skuteczną realizacje procedur wynikających

PRSES to musi być osoba komunikatywna, to jej pracują-

ze sprawowanej funkcji. Przeglądy regałów wykonuje się korzy-

cy w magazynie zgłaszają wszelkie zdarzenia i nieprawidłowości

stając z odpowiednich narzędzi gwarantujących jakość pomia-

zaistniałe w czasie użytkowania urządzeń.

rów, a tym samym właściwą ocenę uszkodzeń, osoba ta powinna
więc posiadać wiedzę na temat stosowania tych narzędzi.

Potrzebną wiedzę w tym zakresie, PRSES zdobywa na szkoleniach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie techniki

Certyfika
Certyfikat
Dokument niniejszy stanowi potwierdzenie, że

JAN KOWALSKI

ur. .................................................. w .....................................................................................

zatrudniony w ...................................................................................................................
ukończył szkolenie w zakresie procedur związanych z użytkowaniem i przeglądami regałów
magazynowych wynikających z normy PN-EN 15635:2010 „Stalowe statyczne systemy
składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania”.
Zdał egzamin ze znajomości procedur wynikających z normy PN-EN 15635:2010.
Komisja egzaminacyjna ........................................................................................................................................
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CZYTASZ: Specjalista PRSES

Fot. PSTM

Magazynowej, prowadzonych przez doświadczonych ekspertów
Stowarzyszenia.

Podobnie interpretowane jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.

Podstawy prawne powołania PRSES

z 2003 r. Nr 169. poz. 1650, ze zm.), mówiące o zapewnieniu

Przepisy regulujące zasady postepowania przy wyznaczaniu

bezpiecznych warunków pracy (§ 15 ust 1.) oraz organizowa-

osób odpowiedzialnych za przeglądy nie są precyzyjne, nie jest

niu okresowych przeglądów maszyn i urządzeń technicznych

powiedziane wprost, że trzeba wyznaczyć osobę odpowiedzialną

(§ 40 ust 1.). Tak więc są przepisy mówiące o odpowiedzial-

za przeglądy regałów PRSES, jednoznacznie mówi o tym norma

ności i obowiązkach zarządzających w zakresie zapewnienia

PN-EN: 15635. W Polsce normy nie są wprawdzie prawem, ale

bezpieczeństwa pracy w magazynie. Wyznaczenie osoby od-

dla stosowania dobrych praktyk, są wyznacznikiem działania

powiedzialnej za przeglądy regałów magazynowych jest takim

skutkującym zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania rega-

dostosowaniem się do ustawowych wymagań w zakresie bez-

łów magazynowych.

pieczeństwa pracy.

Gdy nie dochodzi do poważnych wypadków, to zarządza-

Specjalista PRSES jest gwarantem jakości procesów re-

jący mają „święty spokój”, jednak gdy dochodzi do wypadku,

alizowanych zgodnie z normą i przepisami prawa, zapewnia

to wówczas przywoływane są przepisy, które chociaż na pozór

to odpowiedni poziom bezpieczeństwa i jakości pracy w maga-

nie jednoznaczne, stają się podstawą do wyciągnięcia konse-

zynie. Poprzez swoje kompetencje przyczynia się do wzrostu

kwencji od zarządzających. Kodeks Pracy, w Art. 207 § 1. i §2.

efektywności i jakości użytkowania systemów składowania.

mówi o odpowiedzialności zarządzających za bezpieczeństwo

Wyedukowany specjalista PRSES analizuje zdarzenia zaistnia-

pracy, a w Art. 215 wskazuje na obowiązek zarządzającego

łe w magazynie i tworzy rozwiązania zapobiegające powtórzeniu

do zapewnienia bezpieczeństwa technicznego dla maszyn i urzą-

się ich lub powstawaniu nowych zagrożeń, jest więc pierwszą

dzeń technicznych, a regały magazynowe można uznać za urzą-

osobą zapobiegającą katastrofie w magazynie.

dzenia techniczne.
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Regularne
kontrole
regałów
magazynowych
– czy to w ogóle jest
konieczne?
Marek Skibiński, DEXION POLSKA
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Fot. Dexion
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CZYTASZ: Regularne kontrole regałów magazynowych – czy to w ogóle jest konieczne?

Regularne kontrole i naprawy systemu regałowego są jednym z kluczowych
elementów prawidłowego i bezpiecznego zarządzania magazynem. Choć
powyższe stwierdzenie wydaje się być banalnie oczywiste, to wciąż zdarza się,
że niektórzy kierownicy magazynów czy kierownicy ds. operacyjnych nie zdają
sobie sprawy z zagrożeń płynących z zaniedbań w tym obszarze jak również
ze swojej osobistej odpowiedniości wynikającej z zajmowanego przez nich
stanowiska. Należy bowiem pamiętać, że poza ustawową odpowiedniością
zarządu czy właściciela przedsiębiorstwa, rozporządzenie w sprawie ogólnych
przepisów BHP nakazuje osobie bezpośrednio kierującej pracownikami
– w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia lub
życia – niezwłocznie wstrzymać prace i podjąć działania w celu usunięcia
tego zagrożenia (§ 40. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami).

Osoba kierująca pracownikami jest również zobowiązana do zor-

klientom, staramy się co najmniej próbować podnieść wiedzę

ganizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami

osób zarządzających i pracujących w magazynach w zakresie

BHP oraz do dbania o bezpieczny stan wyposażenia technicz-

dbania o stan techniczny regałów a tym samym o zapewnienie

nego (Kodeks pracy art. 212).

bezpiecznego środowiska pracy. Oto kilka często zadawanych

Tak więc, w razie nieszczęśliwego wypadku, jedną z konsekwencji braku prawidłowej reakcji na stwierdzone zagrożenia

na takich szkoleniach pytań odnoszących się do bezpieczeństwa
systemów regałowych.

czy też braku odpowiedniej staranności w zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy poprzez zapewnienie regularnych

Czy przeglądy systemów składowania

przeglądów i corocznej kontroli eksperckiej regałów, może

są obowiązkowe?

być odpowiedzialność prawna osób bezpośrednio kierujących

Zdecydowanie tak. Rozporządzenie w zakresie ogólnych prze-

pracami magazynu. Pojawia się więc pytanie, dlaczego pomimo

pisów BHP nakazuje zapewnić systematyczne kontrole stanu

tak jednoznacznych przepisów prawnych i wydawałoby się

bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnie-

oczywistej konieczności zapewnienia dobrego stanu technicz-

niem m.in. stanu technicznego maszyn i urządzeń technicz-

nego regałów, wciąż zdarzają się firmy, w których konieczność

nych do których instalacje regałowe niewątpliwie się zaliczają

zapewnienie dobrego stanu technicznego regałów jest bagate-

(§ 40. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

lizowana? Odpowiedź wydaje się być niestety równie banalna

26.09.1997r.) Kolejny dokument, który opisuje konieczność wy-

– to przede wszystkim koszty, które trzeba ponosić już teraz,

konywania przeglądów regałów to polska norma PN-EN15635.

a które są zestawiane z zagrożeniami wydającym się być zaled-

Znajdziemy w niej informację, że urządzenia do składowania

wie teoretycznym ryzykiem.

powinny być regularnie sprawdzane pod kątem bezpieczeń-

Jako firma produkująca wyposażenie magazynowe nie mamy

stwa a w szczególności pod względem powstałych uszko-

żadnego wpływu, na sposób zarządzania ryzykiem w przed-

dzeń, oraz że przeglądy regałów powinny być wykonywane

siębiorstwach do których dostarczamy swoje produkty, oferu-

regularnie i metodycznie. Naprawy natomiast powinny być

jąc jednak regularne przeglądy, szkolenia i seminaria naszym

przeprowadzane terminowo i z zapewnieniem ciągłego utrzy-
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Przeglądy eksperckie
powinny być przeprowadzane
na zasadach opisanych w normie
PN-EN 15635 , a raport powinien
być przekazany do PRSES.
Fot. Dexion

mania bezpieczeństwa systemu regałów (pkt 9.4.1 i pkt 9.4.2 PN
-EN 15635:2010).
Dodatkowo, wraz z dostawą regałów dostawca przekazuje
instrukcję użytkowania, którą to użytkownik zobowiązany jest

Jeśli taka osoba (PRSES) nie jest formalnie wyznaczona,
to przyjmuje się, że funkcję tę pełni osoba bezpośrednio odpowiedzenia za pracę magazynu i nadzór nad pracownikami w nim
pracującymi.

przestrzegać. W niej – niezależnie od dostawcy czy systemu
regałów – zawsze znajdują się informacje o konieczności wyko-

Czy przeglądy roczne muszą być wykonywane

nywania regularnych przeglądów.

przez ekspertów zewnętrznych?
Przeglądy eksperckie powinny być przeprowadzane wyłączne

Jaki jest zakres obowiązków i odpowiedniości

przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje i doświadczenie,

użytkownika systemów do składowania?

wiedzę o systemach składowania, wiedzę o obowiązujących nor-

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, użytkownik systemów

mach oraz znajomość dokumentacji technicznej kontrolowanego

do składowania jest zobowiązany do przeprowadzania regu-

produktu. Przegląd taki powinien być wykonany zgodnie z zakre-

larnych wewnętrznych oględzin posiadanego wyposażenia.

sem i na zasadach opisanych w normie PN-EN 15635 a raport pi-

Zgodnie z normą PN_EN15635 użytkownik zobowiązany

semny powinien być przekazany do PRSES. Inspektorzy Dexion

jest do wprowadzenia niezbędnych procedur i wyznaczenia

posiadają wszystkie te kwalifikacje i duże doświadczenie w prze-

PRSES to znaczy osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za bez-

prowadzaniu corocznych kontroli. Każda kontrola obejmuje nie

pieczeństwo regałów (z ang. Person Responsible for Storage

tylko weryfikację stanu technicznego elementów regałów, ale

Equipment Safety).

również sprawdzenie aktualnej konfiguracji instalacji w odnie-

Na użytkowniku spoczywają również inne obowiązki, takie

sieniu do układu do jakiego została zaprojektowana. Po każdej

jak: wykonywanie przeglądów regałów w cyklach cotygodnio-

kontroli sporządzany jest szczegółowy raport zawierający porady

wych lub w innych regularnych odstępach czasu na podstawie

oraz wskazujący obszary wymagające natychmiastowego dzia-

opracowanej analizy ryzyka oraz sporządzanie i przechowywa-

łania lub zwrócenia baczniejszej uwagi przez obsługę. Każda

nie pisemnych raportów z tych przeglądów; przeprowadzania

wizyta kontrolna jest poświadczana odpowiednimi znacznikami

niezbędnych napraw; wprowadzenie procedur celem zmniej-

na tablicach obciążeniowych i opracowaniem dokumentacji

szenia i zapobiegania zagrożeniom; natychmiastowe zgłasza-

pokontrolnej.

nia wszelkich uszkodzeń i zagrożeń do PRSES; użytkowanie

W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy kraje skan-

regałów zgodnie ze specyfiką tj. zgodnie z tym do czego zostały

dynawskie są od lat w ścisłej czołówce europejskiej, dlatego

zaprojektowane.

poniżej przytaczamy wypowiedź kierownika ds. logistyki Klienta

Wyznaczona osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo (PRSES) zobowiązana jest m.in. do opracowania harmonogramu
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Filtem z firmy Multiline z Sorø w Danii, na temat procedur bezpieczeństwa wprowadzonych w tej firmie.

regularnych przeglądów w cyklach zależnych od oceny ryzy-

„Zdecydowaliśmy, że w Multiline przeprowadzane będą niezależ-

ka i intensywności użytkowania oraz przechowywanie pisem-

ne kontrole. Nie miałbym pewności co do wystarczającego bezpie-

nych raportów z tych przeglądów; wykonywania przeglądów

czeństwa naszych regałów, gdybyśmy kontrole te przeprowadzali

eksperckich nie rzadziej niż raz w roku.

samodzielnie. Zaangażowanie podmiotu zewnętrznego gwarantuje
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bezpieczny magazyn temat numeru

CZYTASZ: Regularne kontrole regałów magazynowych – czy to w ogóle jest konieczne?

neutralne spojrzenie na system i surowszą ocenę. W ten sposób
mamy pewność, co do tego, że magazyn jest kontrolowany zgod-

»» W razie zewnętrznej kontrolny, mam zawsze dokumentację
pokontrolną pod ręką.

nie z aktualnie obowiązującymi standardami. Na bieżąco wymie-

»» Jako menedżer czuję się komfortowo mogąc polegać na pra-

niamy to, co wymaga wymiany: tu nie ma miejsca na kompromisy.

widłowym przebiegu kontroli i bezpieczeństwie systemu

W przypadku mniejszych uszkodzeń możemy wybrać czy i kiedy

regałów.

dokonać wymiany. Dobrze jest mieć poradę eksperta w tym zakre-

Rejestracja zdarzeń polega na ich natychmiastowym zgła-

sie. W magazynie Multiline pracuje 46 osób w systemie dwuzmia-

szaniu do kierownika magazynu, który następnie dokonuje

nowym, do pracy używamy wózków podnośnikowych a natężenie

oceny szkód. Dla zapewnienia szybkich napraw utrzymujemy

ruchu w całym magazynie o powierzchni 9600 m i terminalu o po-

niewielki zapas słupów i belek. Równocześnie ze zgłoszeniem

wierzchni 3000 m jest bardzo duże.

szkody w Dexion, usuwamy towary z sąsiadujących z miejscem

2

2

Kontrola systemu regałowego musi zakończyć się sporzą-

kolizji lokacji. Naprawy zazwyczaj przeprowadzane są następ-

dzeniem raportu. Istotnym elementem naszego certyfikatu ISO

nego dnia, uszkodzone elementy zostają wymienione a towary

14401 jest możliwość wykazania faktu utrzymania bezpieczeń-

wracają na miejsce. Szkody są odnotowywane w protokole

stwa. Audyt roczny jest przeprowadzany zgodnie z normami

niezależnie od ich zakresu. Protokół ten jest stale dostępny oraz

duńskimi. W przypadku wewnętrznego audytu przeprowadza-

zawsze trafia do rąk kontrolera regałów w momencie jego przy-

nego przez Bunzl musimy wykazać stały charakter kontroli. Kon-

bycia. Przeprowadzając kontrolę może sprawdzić, jakie zdarzenia

trole wewnętrzne są przeprowadzane losowo. Efektem naszej

odnotowano od momentu jego ostatniej wizyty”.

współpracy z Dexion jest szereg korzyści:

Powyższej opisany sposób postępowania użytkownika jest

»» Obiektywność. Gdy składuje się tak wiele towarów na wy-

wzorcowym opisem właściwego zachowania, zapewniające-

sokości do 16 metrów, wymogi bezpieczeństwa są surowe.

go najwyższy możliwy stopień bezpieczeństwa i komfortu

Ważne jest posiadanie dowodu regularnej naprawy regałów.

pracy w magazynie. Miejmy nadzieję, że w coraz większej

»» Kontrole są przeprowadzane w profesjonalny sposób; wykry-

liczbie polskich firm będą wdrażane tego typu standardy po-

wają to, czego inni nie dostrzegają.

stępowania.
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Serwis i naprawa
regałów – zasady
postępowania
Łukasz Jędrasiak, MGL
Żadne urządzenia techniczne – samochody, maszyny, narzędzia, w tym również regały magazynowe – nie
są ani wieczne, ani doskonałe. Aby przedłużyć ich czas eksploatacji oraz zagwarantować bezpieczeństwo
użytkowania należy poddawać je okresowym przeglądom, a zniszczone lub zużyte części wymieniać
na nowe.

Zasady prowadzenia nadzoru nad stanem technicznym regałów

Praktyka pokazuje, że obowiązek przeprowadzania corocz-

magazynowych uregulowane są w normie europejskiej PN

nych przeglądów eksperckich regałów jest często bagateli-

-EN 15635. Norma ta wskazuje na 3 rodzaje zachowań, dzięki

zowany przez zarządzających magazynami, ponieważ wiąże

którym bieżąca kondycja urządzeń do składowania będzie mo-

się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Należy

nitorowana w sposób ciągły:

jednak podkreślić, że oszczędności z tytułu nieprzeprowadzenia

»» natychmiastowe zgłoszenia (na bieżąco) – każdy pracownik

rocznego przeglądu są pozorne. Wykwalifikowani inspektorzy

obsługi magazynu powinien otrzymać formalne instrukcje

są w stanie wychwycić podczas wizji lokalnej takie uszkodzenia

dotyczące bezpiecznej obsługi regałów. Jednocześnie, po-

regałów – które nieusunięte – mogą doprowadzić do uszko-

winien być zobowiązany do natychmiastowego zgłaszania

dzenia majątku lub narazić na niebezpieczeństwo pracowników

osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo składowania

magazynów.

(PRSES – z ang. Person Responsible for Storage Equipment

Rzetelnie przeprowadzony przegląd regałów magazynowych

Safety) wszelkich zauważonych uszkodzeń lub problemów

powinien obejmować analizę projektu zabudowy regałowej

związanych z bezpieczeństwem.

(patrz: ramka) oraz wizję lokalną w magazynie Klienta, która

»» oględziny (raz na tydzień) – pracownik odpowiedzialny za bez-

»» zgodności zastanej konfiguracji regałowej z projektem,

oględzin całego magazynu pod kątem ewentualnych uszko-

»» zgodności montażu z instrukcją,

dzeń, a zauważone problemy odnotować w pisemnym raporcie.

»» zgodności używanych jednostek ładunkowych oraz urządzeń

»» eksperckie (co najmniej raz w roku) – przeglądy te wykonywane powinny być przez wykwalifikowanych specjalistów (autoryzowanych przez producenta regałów). Przegląd ekspercki
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ma na celu weryfikację:

pieczeństwo składowania powinien raz na tydzień dokonać

transportowych z danymi przyjętymi w projekcie,
»» stanu elementów pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych wraz z ich oznakowaniem,

podsumowywany jest pisemnym raportem z wyszczególnie-

»» odchylenia regałów od pionu,

niem wszystkich uszkodzeń i problemów oraz sugestiami

»» stanu połączeń elementów konstrukcyjnych regałów,

dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa w magazynie.

»» stanu posadzki,
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»» mocowania i kompletności elementów zabezpieczających
regały (zabezpieczenia połączeń belek, odbojniki),

Analizowany podczas przeglądu eksperckiego projekt

»» stanu i kompletności oznaczeń regałów,

zabudowy regałowej powinien obejmować co najmniej:

»» stanu powłok lakiernicznych pod kątem obecności korozji,

»» rzut poziomy magazynu z wyrysowanymi rzędami rega-

»» poprawności składowania, w tym:
»» zachowanie wymaganych luzów manipulacyjnych między
jednostkami ładunkowymi, a konstrukcją regału,
»» położenie ładunku na regałach,

łów i alejkami komunikacyjnymi,
»» rzut pionowy regałów z zaznaczonymi wysokościami
poziomów składowania i dopuszczalnymi obciążeniami,
»» instrukcję montażu i użytkowania regałów magazynowych.

»» zachowanie dopuszczalnego obciążenia miejsc składowania i ramy regału.
Podsumowaniem każdego przeglądu eksperckiego powinien

z o.o. Takie działania są jednak niedopuszczalne – w praktyce

być pisemny raport, zawierający:

jedyną możliwością usunięcia zauważonego uszkodzenia i likwi-

»» identyfikację zmian konstrukcyjnych, niezgodnych z projek-

dacji związanego z tym zagrożenia, jest wymiana uszkodzonego

tem lub instrukcją montażu,

elementu na nowy.

»» identyfikacja wszystkich ewentualnych uszkodzeń mecha-

– Każde uszkodzenie elementu konstrukcyjnego regału (ramy,

nicznych wraz z dokumentacją fotograficzną i szczegółową

belki) skutkuje zmniejszeniem nośności (obciążenia dopuszczal-

lokalizacją w magazynie,

nego!), określonej przez producenta na podstawie badań i ob-

»» rekomendowane działania służące przywróceniu regałów
do pełnej używalności,

liczeń, będącej najważniejszym czynnikiem determinującym
bezpieczeństwo całej konstrukcji – podkreśla Wojciech Dębski,

»» wykaz wymagających wymiany elementów konstrukcyjnych
regałów.

Product Manager z MGL Sp. z o.o.
Widoczne na fotografiach uszkodzenia doprowadziły do zmia-

Na podstawie wspomnianej wcześniej normy PN-EN 15635

ny kształtu przekroju poprzecznego (inżynierowie powiedzieliby

uszkodzenia regałów magazynowych klasyfikuje się wg trzy-

– „deplanacji”) słupa i belki, a ponadto ich osie – z prostolinio-

stopniowej skali:

wych – stały się załamane.

»» Alarm zielony – Zniszczenie wymagające nadzoru. Elementy
mogą być użytkowane, jednak wymagają oznakowania i uważnego badania podczas następnych inspekcji.
»» Alarm żółty – Niebezpieczne uszkodzenie wymagające podjęcia działań najszybciej jak to będzie możliwe. Usunięcie uszkodzenia (wymiana elementu) powinna zostać dokonana w ciągu 4 tygodni, a w tym okresie element może być użytkowany
pod warunkiem ograniczenia obciążenia do 50% nominalnego.
»» Alarm czerwony – Bardzo poważne zniszczenie wymagające
natychmiastowego działania. Zniszczenie wymaga roztowarowania i wyłączenia strefy regału z dalszej eksploatacji.
Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że wg normy PN
-EN 15635 uszkodzone elementy powinny być raczej zastępowane niż naprawiane. Ewentualna naprawa jest dopuszczalna
wyłącznie za zgodą dostawcy regałów.
– Niejednokrotnie spotykaliśmy w magazynach regały naprawiane metodami „garażowymi”: ciętymi, spawanymi, przerabianymi we własnym zakresie – mówi Adam Simiński, Specjalista
do spraw przeglądów systemów regałowych w firmie MGL Sp.

Na zdjęciach: wymagające niezwłocznej
wymiany, uszkodzone elementy konstrukcyjne
regałów magazynowych.
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Film pt. „Jak zachowuje się regał magazynowy z uszkodzonym słupem”
https://www.mgltechnika.pl/w-magazynie

Uszkodzone elementy powinny
być raczej zastępowane niż
naprawiane.
Rezultaty tych zmian są następujące:

MGL
Firma MGL to polski producent techniki magazynowej.

»» Po pierwsze – zdeformowany przekrój poprzeczny słupa lub

W ofercie posiada m.in. regały magazynowe wysokiego

belki ma zdecydowanie mniejszą nośność niż przekrój prawi-

składowania: regały paletowe oraz regały wspornikowe.

dłowy (element w miejscu deformacji jest znacząco osłabiony).

Firma oferuje również usługę okresowych przeglądów

»» Po drugie – załamana oś słupa lub belki sprawia, że w miejscu

eksperckich regałów magazynowych jak też usługi ser-

załamania pojawiają się dodatkowe siły, których nie ma, gdy

wisowe.

oś elementu pozostaje prosta.
»» W efekcie – otrzymujemy nieprzyjemny dla konstrukcji
zestaw. Nośność zmalała, a obciążające konstrukcję siły –
wzrosły! Skutek łatwo sobie wyobrazić, ale dla lepszego zobrazowania potencjalnego zagrożenia
przygotowaliśmy film (patrz: ramka).
Dalsza eksploatacja uszkodzonych regałów magazynowych, których realna
nośność nie osiąga wartości określonych
przez producenta, skutkuje ich permanentnym przeciążeniem. W skrajnych
przypadkach efektem takiego postępowania może być całkowite zniszczenie
konstrukcji regałowej, a co za tym idzie
– narażenie życia i zdrowia pracowników
magazynowych oraz ogromne szkody majątkowe, będące wynikiem uszkodzenia
składowanych ładunków.
Podsumowując – bezpieczeństwo użytkowania regałów magazynowych opiera
się na 3 filarach:
1.

Świadomych pracownikach
zgłaszających na bieżąco wszelkie zauważone nieprawidłowości i uszkodzenia.

2.

Cyklicznych przeglądach eksperckich, których celem jest identyfikacja i klasyfikacja ewentualnych
uszkodzeń.

3.
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Niezwłocznej wymianie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych regałów.
Fot. MGL Sp. z o.o.
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CZYTASZ: Kiedy należy sprawdzać stan techniczny regałów magazynowych

Kiedy należy

sprawdzać stan
techniczny

regałów magazynowych
Bartłomiej Myszak, BM Serwis
Regularne sprawdzanie stanu technicznego regałów i natychmiastowe wychwycenie wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości oraz
wymiana zużytych elementów może nas ustrzec przed awarią systemu a także przed ewentualnymi wypadkami przy pracy.

Jakie przepisy regulują kwestie bezpie-

ta sugeruje wskazanie osoby osobiście

elementów regałów i zaleceniami doty-

czeństwa pracy magazynu? Podstawo-

odpowiedzialnej za bezpieczeństwo urzą-

czącymi usunięcia usterek.

wymi przepisami są art.207 i art.212

dzeń do składowania. Wiąże się to z okre-

Pamiętajmy, Polskie Normy nie sta-

Kodeksu Pracy, które mówią, że odpo-

sowym przeprowadzaniem kontroli i prze-

nowią prawa pracy, a zgodnie z zapisem

wiedzialność w zakresie organizacji pra-

glądu systemu regałów, przez osobę

art. 5 ust. 3 ustawy z 12 września 2002

cy i wyposażenia technicznego spoczywa

posiadającą odpowiednią wiedzę. Często

r. o normalizacji (Dz.U. nr 169, poz. 1386

na pracodawcy i osobach kierujących

takie obowiązki i uprawnienia powierza

ze zm.) ich stosowanie jest dobrowolne.

pracownikami. Powinni oni w taki sposób

się kierownikowi magazynu lub firmie ze-

je zabezpieczyć i kontrolować aby za-

wnętrznej. Użytkownik regałów powinien

pewnić bezpieczeństwo osobom w nim

mieć świadomość, że podczas eksploata-

pracującym.

cji niemal zawsze dochodzi do sytuacji,

Ważne wskazówki dla użytkowników

w których powstają trwałe odkształcenia

lub właścicieli magazynów, dotyczące

elementów regałów. W normie określo-

użytkowania i kontroli stanu technicz-

ne zostały dopuszczalne wartości takich

nego regałów można znaleźć w Polskiej

odkształceń. Ich przekroczenie wymaga

Normie: – PN-EN 15635:2010P Stalowe

dokonania wymiany elementów regałów.

statyczne systemy składowania – Zasto-

Odkształconych elementów regałów

sowanie i utrzymanie urządzeń składo-

nie należy naprawiać, ponieważ spo-

wania.

woduje to zmiany w strukturze mate-

Norma ta przypomina o tym, że to

riału, z którego element był wykonany,

właściciel magazynu jest odpowiedzial-

co może mieć niekorzystny wpływ na jego

ny za bezpieczeństwo osób pracują-

dalsze właściwości wytrzymałościowe.

cych w magazynie a co za tym idzie, utrzy-

Przeglądy powinny zostać zakończone

manie bezpiecznego stanu technicznego

sporządzeniem protokołu pokontrolne-

urządzeń w nim się znajdujących. Norma

go z wykazem ewentualnych uszkodzeń
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Serwis regałów

– zasady postępowania
Katarzyna Matczak, DARLOG
Każda firma posiadająca regały magazynowe ma obowiązek stwarzania bezpiecznego środowiska pracy,
a co za tym idzie kontrolowania wszystkich rzeczy znajdujących się w danym pomieszczeniu. Dlatego tak
ważny jest serwis oraz naprawa regałów.

Zgodnie z wymaganiami Ministra Gospodarki z dnia 30 paździer-

nieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego ma-

nika 2002 (dz. U. Nr 191, poz. 1596 oraz z 2003r. Nr 178 poz.

szyn i innych urządzeń technicznych.

1745) oraz znowelizowaną normą europejską PN-EN 15 635,

Najczęściej odpowiedzialni za dopilnowanie stanu technicz-

na pracodawcy spoczywa obowiązek systematycznych kontroli

nego regałów są kierownicy magazynu lub inni wyznaczeni pra-

stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględ-

cownicy. To oni powinni zgłosić konieczność naprawy regałów
odpowiednim firmom.
Norma PN-EN 15 635 nakazuje wykonywanie cotygodniowych przeglądów oraz przeglądu eksperckiego, który może wykonać tylko osoba kompetentna w odstępach max. 12 miesięcy.
Przegląd przebiega zgodnie ze szczegółowym protokołem i jest
zakończony umieszczeniem naklejki kontrolnej.
Do oceny stanu technicznego regałów stosowana jest barwna
klasyfikacja zagrożeń:
»» kolor czerwony – bardzo poważne uszkodzenie wymagające
natychmiastowego działania;
»» kolor żółty – niebezpieczne uszkodzenia, wymagające reakcji w możliwie najszybszym terminie;
»» kolor zielony – niewielkie uszkodzenia wymagające okresowej
kontroli.
Jedną z firm specjalizujących się w serwisie regałów jest firma
DARLOG działająca już na rynku od ponad 20 lat. Jej bogate doświadczenie jest odzwierciedlane przez profesjonalne podejście
do klienta, a także nacisk na bezpieczeństwo w magazynach.
Specjalizuje się również w przeglądach eksperckich oraz szkoleniach dla pracowników magazynu.
Firma jest również oficjalnym dystrybutorem produktów firmy
AJ Produkty na Polskę i razem z nią aranżuje powierzchnie magazynowe tak, aby właściwy system gwarantował funkcjonalność,
przejrzystość, dostępność produktów oraz łatwość utrzymania
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porządku w miejscu pracy.
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bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Eksploatacja mierzona kategoriami bezpieczeństwa

Fot. Jungheinrich

Eksploatacja mierzona

kategoriami
bezpieczeństwa
Daniel Lasoń, Jungheinrich Polska

Troska o bezpieczeństwo pracowników powinna być priorytetem każdego pracodawcy,
również w przypadku organizacji pracy w magazynie.
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E K S P L O A T A C J A

Daniel Lasoń

Prawo jasno określa jego obowiązki i obliguje do respektowania
określonych przepisów. Dotyczą one m.in. szkoleń z zakresu BHP, zapewnienia odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego oraz udostępnienia instrukcji bezpieczeństwa obsługi
maszyn i urządzeń technicznych. Jak podaje Główny Urząd
Statystyczny w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku nieszczęśliwym zdarzeniom uległo ponad 56 tys. pracowników,
z czego ponad 4,5 tys. przypadków miało miejsce w sektorze
transportu i gospodarki magazynowej. Co więcej, aż 60 proc.
sytuacji dotyczyło nieprawidłowych zachowań pracowników.
Dlatego przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka powinno stanowić najwyższy priorytet każdego
przedsiębiorstwa. Wsparciem w realizacji tego zadania mogą
być dostawcy usług z zakresu logistyki wewnątrzmagazynowej,
a najlepszym przykładem jest Jungheinrich. Firma oferuje szereg
standardowych i dodatkowych systemów podnoszących poziom
ochrony operatorów wózków widłowych oraz zwiększających
bezpieczeństwo pracy w magazynie.
Fot. Jungheinrich

Nowoczesne technologie podnoszą poziom
bezpieczeństwa pracy w magazynie
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Jednym z nich jest system kontroli dostępu Access Control,

Wózki widłowe zwiększają efektywność pracy, umożliwiają

w który można opcjonalnie wyposażyć czołowe wózki widłowe

szybkie przenoszenie ładunków, a także służą jako środek

Jungheinrich. Pojazd nie ruszy, dopóki system nie rozpozna ob-

transportu na terenie firmy. Nieumiejętna lub niezgodna z in-

ciążenia fotela, uruchomienia silnika oraz zapięcia pasów bezpie-

strukcją użytkowania obsługa tego typu urządzeń może wiązać

czeństwa. Co więcej, jeśli wspomniana sekwencja czynności nie

się z różnymi niebezpieczeństwami, które niosą zagrożenie dla

zostanie zachowana pracownik nadal nie będzie mógł rozpocząć

zdrowia i życia operatora pojazdu lub osób postronnych. Jed-

pracy. System zweryfikuje również czy pasy faktycznie zostały

ną z częstych przyczyn wypadków jest błąd pracownika, który

zapięte przez operatora, a nie na oparciu fotela kierowcy. Kolejne

może skutkować m.in. kolizjami z innymi wózkami lub pieszymi

przydatne rozwiązanie to stalowe osłony kabiny, uniemożliwia-

znajdującymi się na trasie przejazdu urządzenia. Oczywiście

jące pracownikowi jej opuszczenie w przypadku wywrócenia

wypadki zdarzają się również bez udziału czynnika ludzkiego –

się maszyny. Mogą być one wyposażone w specjalne uchwyty,

np. przy awarii rampy.

których operator może się przytrzymać, chroniąc dłonie podczas

Najbardziej niebezpiecznym incydentem jest wywrócenie się

niebezpiecznych sytuacji. Dodatkowym zabezpieczeniem jest

wózka widłowego. Wówczas wielu operatorów próbuje opuścić

czujnik zapobiegający uruchomieniu wózka widłowego przy

przechylający się pojazd, co w przypadku czołowych wózków

otwartych drzwiach.

widłowych może skończyć się poważnym uszkodzeniem ciała,

Innym rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo ope-

a czasem nawet zgonem. Należy więc szkolić pracowników i wy-

ratora jest curveCONTROL. System redukuje prędkość pojaz-

rabiać u nich odruchy bezwarunkowe zapinania pasów bezpie-

du w trakcie pokonywania zakrętu, zależnie od kąta skrętu kie-

czeństwa przed rozpoczęciem pracy oraz pozostania w kabinie

rownicy. Zatem im większy kąt skrętu kół, tym mniejsza prędkość

we wspomnianej sytuacji. W Jungheinrich przywiązujemy

jazdy wózka, który swoje maksymalne możliwości w tym zakresie

szczególną uwagę do bezpieczeństwa oferowanych produktów,

może osiągnąć jedynie przy wyprostowanych kołach.

dlatego proponujemy klientom rozwiązania wspierające operatorów w tym zakresie.

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

Istnieją też nowoczesne systemy wspierające pracę operatora z ładunkiem. Wzmacniają one nie tylko poziom bezpieczeń-
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CZYTASZ: Serwis regałów – zasady postępowania

stwa osoby kierującej wózkiem, ale również samego towaru.

się także system minimalizujący ryzyko kolizji z pieszym bądź

Przykładem jest opcja driveCONTROL, czyli rozwiązanie auto-

drugim pojazdem – program rozpoznaje obecność człowie-

matycznie ograniczające prędkość pojazdu jadącego z ładunkiem

ka i innych maszyn na drodze operatora, informując go wcze-

podniesionym na wysokość powyżej jednego metra. Funkcja

śniej o potencjalnym zagrożeniu. Z kolei rozwiązanie Floor-Spot

ta minimalizuje ryzyko uszkodzenia towaru, niwelując jedno-

automatycznie uruchamia strumień światła w zależności

cześnie ryzyko zbyt szybkiej jazdy przez operatora. Dla jeszcze

od kierunku jazdy wózka, dając wyraźny sygnał innym opera-

większego bezpieczeństwa, w sytuacjach, gdy operator pracu-

torom lub pieszym w magazynie o zbliżającym się urządzeniu.

je z podniesionym ładunkiem, wózek może się nie tylko wolnej

Wówczas operator innego pojazdu może zmniejszyć prędkość,

poruszać, ale także wolniej pochylać maszt. Taką funkcjonalność

przewidując trasę przejazdu drugiego wózka, tak aby nie doszło

umożliwia system liftCONTROL. Redukuje on automatycznie

do wypadku. System ten szczególnie sprawdza się w trakcie

prędkość pochyłu masztu na wysokości podnoszenia ładunku

opuszczania korytarza roboczego.

powyżej jednego metra, dzięki czemu towar jest przesuwany
bardzo powoli.

Świadomość pracodawców oraz samych pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy w magazynie systematycznie ro-

Jedną z innych propozycji w zakresie zwiększenia bezpie-

śnie. Jungheinrich jako firma przestrzegająca najwyższych stan-

czeństwa pracy jest tzw. detektor stropów. System automa-

dardów w tym obszarze zapewnia nowoczesne rozwiązania,

tycznie rozpoznaje, czy wózek widłowy pracuje na zewnątrz

które wspierają operatorów i redukują ryzyko wypadków przy

czy wewnątrz hali magazynowej. Wjeżdżając do magazynu,

pracy. Jak podają statystyki – większość niebezpiecznych

ze względu na bezpieczeństwo znajdujących się tam pozo-

zdarzeń podczas wykonywania operacji magazynowych wyni-

stałych pracowników, operator powinien ograniczyć pręd-

ka z nieodpowiedniego zachowania personelu. Z tego względu

kość jazdy. Detektor stropów wspiera go w tym zakresie,

warto szkolić załogę z zakresu właściwego i zgodnego z normami

automatycznie rozpoznając wjazd wózka do hali i włączając

bezpieczeństwa zachowania, a tworzenie bezpiecznych miejsc

jazdę z określoną prędkością. W ofercie Jungheinrich znajduje

pracy powinno być priorytetem dla każdego przedsiębiorstwa.
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Systemy IT
SoftwareStudio
zwiększające
bezpieczeństwo
a magazynie
Paweł Tyszkiewicz, SoftwareStudio
Automatyczna identyfikacja jest nowoczesnym sposobem na zarządzanie oraz przetwarzanie danych.
Taki sposób przedstawiania danych, poprawia, jakość obsługi klienta, oszczędza czas poprzez
eliminowanie błędów, ułatwia pracę załogi oraz identyfikację osób, przedmiotów i wydarzeń. Dzięki
Auto ID, które zostało zastosowane w systemach firmy SoftwareStudio, możliwe jest również wymierne
zwiększenie bezpieczeństwa. Programami z oferty SoftwareStudio, które są wyposażone w Automatyczną
identyfikację, to między innymi WMS.net, Magazyn Narzędzi.net oraz AwizacjeVSS.net.

54

Podstawowym zadaniem programu WMS.net jak i innych

typy asortymentów. Dobrze skonfigurowany system poprawia

programów klasy Warehouse Management System jest prze-

efektywność pracy, dzięki podawaniu tras przejazdu między

chowywanie i udostępnianie informacji na temat obecnych

lokalizacjami, z których asortyment ma być pobrany lub na któ-

stanów magazynowych. W programie tym wykorzystano funkcje

rych ma zostać umieszczony. Tym samym program zwiększa

identyfikacji, umożliwiającą „nazwanie/oznaczenie” kartotek.

bezpieczeństwo podczas przejazdu – operator będzie kierowany

Załóżmy, że zostało zgłoszone wydanie zewnętrzne na 500

bezpośrednio do odpowiedniego asortymentu. Dzięki takiemu

sztuk asortymentu A, który został rozdzielony na dwa gniazda

zastosowaniu identyfikacji lokalizacji oraz auto ID asortymentu

paletowe z racji swoich gabarytów oraz 200 sztuk asortymentu

wyeliminować można potencjalnie niebezpieczne sytuacje,

B. Program WMS.net dzięki Auto ID w poinformuje pracow-

na przykład przy używaniu wózka widłowego. Program WMS.

nika magazynu o lokalizacjach, z których należy wziąć oba

net przez zastosowanie identyfikacji pozawala również bez-
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piecznie dobrać miejsce składowania asortymentów. W przypadku przypisania produktu do konkretnego typu lokalizacji
niemożliwym będzie przypisanie identyfikatora odpowiadającemu asortymentowi do lokalizacji nieprzeznaczonej dla produktu

Systemy IT

danego typu. Kolejną funkcjonalnością WMS.net zwiększająca
bezpieczeństwo w magazynach zastosowaną w WMS.net jest

wyposażone w Auto ID mają

sprawdzanie dopuszczalnej nośności półki. W tym wypadku
wystarczy zdefiniować wagę asortymentu oraz nośność dopusz-

wymierny wpływ na zwiększenie

czalną półki. Program WMS.net zablokuje możliwość dodania

bezpieczeństwa procesów.

asortymentu do lokalizacji w momencie, gdy spowodowałoby
to przekroczenie dopuszczalnej nośności lokalizacji.
Program Awizacje VSS.net również jest odpowiedzialny
za zwiększanie bezpieczeństwa. Dzięki temu systemowi transport ma możliwość wjazdu na teren magazynu w ustalonym

gram ten odpowiada za raportowanie o stanie /ilości narzędzi,

wcześniej oknie czasowym, jedynie po wykonaniu zgłoszenia.

materiałów eksploatacyjnych, odzieży ochronnej, części zamien-

W systemie istnieje możliwość podania danych przewoźnika,

nych oraz środków bhp. W programie Magazyn Narzędzi net

zaczynając od numeru rejestracyjnego przewoźnika, aż po dane

przypisywany jest indywidualny numer identyfikacyjny każdemu

kierowcy. Takie działanie, oprócz samego zwiększenia bezpie-

urządzeniu będącemu „na stanie” W ten sposób wspomaga

czeństwa podczas pracy w magazynie, przez kontrolę osób i po-

proces planowania serwisowania urządzeń, ich naprawy oraz

jazdów znajdujących się na jego terenie, zwiększa również efek-

kompletowania zapotrzebowania części zamiennych. Program

tywność pracy przez skrócenie czasu weryfikacji transportów

ten w oczywisty sposób zwiększa bezpieczeństwo poprzez

wjeżdżających oraz wyjeżdżających. Ponadto, identyfikacja

umożliwienie poprawnej oceny stanu urządzenia, a tym samym

transportu pozwala na odpowiednie ulokowanie przewoźnika

zminimalizowania możliwości wystąpienia potencjalnie niebez-

na potrzeby załadunku, bądź rozładunku. Tę funkcjonalność

piecznych sytuacji.

można wykorzystać zwiększając efektywność pracy przez obsłu-

Systemy IT wyposażone w Auto ID mają wymierny wpływ

gę przewoźnika w odpowiednim miejscu, skracając czas później-

na zwiększenie bezpieczeństwa procesów. Rozwiązanie ofero-

szego lokowania asortymentu. Doskonałym przykładem są duże

wane przez SoftwareStudio pozwalają między innymi na wery-

hale magazynowe, które podzielone są na sekcje. W każdej z wy-

fikacje informacji dotyczących poszczególnego asortymentu,

dzielonych sekcji przechowywany jest inny typ asortymentu,

poprawiając bezpieczeństwo osób pracujących w magazynie.

który wymaga innego sposobu składowania – regały o mniejszej

Programy te minimalizują występowanie błędów popełnianych

lub większej nośności półek, lub lokalizacje, gdzie asortyment

przez ludzi oraz zwiększają efektywność zarządzania dzięki in-

składowany jest bez regałów. Każda z sekcji ma własne rampy

formatyzacji poszczególnych zadań, zdejmując z pracowników

załadunkowe i załadunkowe. Przypisanie transportu do odpo-

ciężar zadań administracyjnych przez dostarczenie przejrzystych

wiedniej rampy pozwoli na uniknięcie konieczności zmiany ram-

informacji.

py oraz skróci drogę, która pracownik magazynu musi pokonać
po między strefą rozładunku a lokalizacją docelową.
Funkcje identyfikowania transportu oraz asortymentu wykorzystać można również w kwestii zwiększania bezpieczeństwa.
Zakładając, iż przewoźnik zajmuje się transportem asortymentu
wymagającego specjalnego sposobu lub miejsca rozładunku
można przypisać konkretne miejsce, którego wybór jest podyktowany względami bezpieczeństwa. W tym momencie po odczytaniu identyfikatora asortymentu podczas dopisywania awizacji
system nie pozwoli na wskazanie innego miejsca rozładunku
lub załadunku, niż zdefiniowane dla danego typu asortymentu.
Kolejnym systemem w portfolio SoftwareStudio, który został
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wyposażony w procesy Auto ID jest Magazyn Narzędzi.Net. ProFot. Log4.pl
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Fot. Sente

Bezpieczeństwo

w zautomatyzowanym
magazynie
Piotr Górski, Sente
Automatyzacja procesów, to jeden z najszybciej rozwijających się trendów w obszarze zarządzania
gospodarką magazynową. Systemy automatyki magazynowej wdrażane są coraz częściej. Nie bez przyczyny.
Jest to rozwiązanie, które pozwala istotnie zwiększyć wydajność magazynu bez konieczności zwiększania jego
powierzchni czy zatrudniania kolejnych pracowników. Jak postępująca automatyzacja procesów wpływa
56

na bezpieczeństwo pracy w magazynie? Czy systemy automatyki mogą stanowić zagrożenie?
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CZYTASZ: Bezpieczeństwo w zautomatyzowanym magazynie

Decyduje specyfika

sce, gdzie znajduje się przycisk resetujący. Na etapie wdrożenia

Urządzenia optymalizujące obsługę magazynu (windy spiralne,

określa się maksymalną wysokość, jaką mogą mieć kartony, które

słupowe, przenośniki taśmowe, rolkowe itp.) nie sprawdzą się

trafiają do logimatu. Nie ma fizycznej możliwości, aby karton

we wszystkich magazynach. O użyteczności automatyki decy-

większy znalazł się na półce tego urządzenia, spowodował zablo-

duje rodzaj towaru, który znajduje się w magazynie – waga i roz-

kowanie innych towarów, przyczynił się do tego, że coś spadnie.

miar poszczególnych sztuk. Automatyka z założenia nie będzie

Zabezpieczenie jest kompletne.

wdrażana w przypadku obrotu towarami gabarytowymi (dużymi,

Bezpieczeństwo systemu automatyki zależy jednak w zdecydo-

wysokimi) lub niewymiarowymi (takimi, które nie zmieszczą się

wanej mierze od tego, jak z niego korzystamy. Żadne czujniki i za-

na poszczególnych etapach systemu automatyki lub będą np.

bezpieczenia nie będą w stanie wyeliminować zagrożeń, jeśli ktoś

zbyt małe, aby możliwe było odpowiednie ich zczytanie przez

umieści w obrębie automatyki towar, który nie jest przystosowany

czujniki). Decyzja o wprowadzeniu automatyki w magazynie

do obsługi w jej ramach. Jeśli na rolce znajdzie się niewymiarowy

musi być poprzedzona analizą specyfiki jego funkcjonowa-

karton, to nie ma pewności, że automatyka go zatrzyma. Towar

nia i identyfikacją czynników wykluczających wdrożenie tego

może zmieścić się na rolce, ale być jednocześnie za wysoki lub

systemu. Dzięki temu możliwe jest oszacowanie tego, czy

wąski i przez to spaść z niej niespodziewanie. Sytuacji potencjalnie

system automatyki będzie w konkretnym przypadku efektyw-

stanowiących zagrożenie może być wiele. Zdecydowaną więk-

nym i bezpiecznym rozwiązaniem.

szość z nich da się jednak wyeliminować stosując odpowiednie
standardy pracy w magazynie oraz odpowiednio konfigurując

Automatyka jest bezpieczna

system automatyki i jej zabezpieczeń na własne potrzeby.

Automatyka skonstruowana jest tak, aby nie stwarzać zagrożenia
ani dla bezpieczeństwa pracowników ani towarów. Z założenia

Konfiguracja kluczem do sukcesu

urządzenia automatyczne stoją nieruchomo, o ile w ich obrębie

Kiedy decyzja o wdrożeniu automatyki zostanie podjęta, jed-

nie znajduje się towar. Pracownik, który zbliża się do taśmy

nym z pierwszych etapów prac nad jej implementacją powinno

lub rolki zazwyczaj zastaje te elementy bezczynne. Urządzenia

być dokładne ustalenie tego, jak będą wyglądały poszczególne

startują w momencie, kiedy znajdzie się w nich lub na nich

procesy magazynowe. Ważne jest też określenie specyfiki

towar. Nawet ułożenie towaru na ruszające się rolki nie jest za-

towarów, które będą obsługiwane za pomocą systemu automa-

grożeniem. Zagrożeniem może być jedynie błąd ludzki związany

tyki. Dzięki temu możliwe będzie odpowiednie zaplanowanie

ze zbytnim zbliżeniem się do elementów rolek lub bezpośredni

rozmieszczenia poszczególnych urządzeń oraz ich konfiguracji.

kontakt z nimi.

Na początkowym etapie prac określa się ściśle wymiary obiek-

Są zalecenia, których należy przestrzegać, aby towary trafiające

tów, które będą znajdowały się na taśmach czy w poszczegól-

na poszczególne elementy automatyki nie stanowiły zagrożenia.

nych urządzeniach automatycznych. Po to, aby nie przewracały

Kartony o niejednorodnym kształcie (np. takie, których poszcze-

się, nie utykały na zakrętach, mieściły się w oknie pomiarowym

gólne ściany są wypukłe) lub worki nie powinny znajdować się

(jeśli takowe występuje). Określa się również dokładne kształty,

na rolkach automatyki. Istnieje ryzyko, że mogłyby się stoczyć

jakie może przybrać karton. Na przykład to, że nie może być

na zakręcie czy podjeździe, a czujniki mogłyby ich nie uchwycić.

on trójkątem, bo nie będzie możliwości przyklejenia do niego

Ruch towarów gabarytowych ograniczany jest zwykle poprzez

etykiety przez maszynę na rolce. Istotne jest to, aby karton, który

czujniki, które mierzą ich długość oraz wysokość. Jeśli cho-

zostanie postawiony na konkretnym etapie trasy automatyki,

dzi o szerokość kartonów, to jest ograniczana chociażby poprzez

dojechał dokładnie w takim samym położeniu do końca trasy.

szerokość taśm. Zakręty rolek są zabezpieczone w ten sposób,

Zadbanie o to, aby jego położenie nie miało prawa się zmienić

że nie ma możliwości, aby znajdujące się na nich kartony spadły.

to pewność, że nie stworzy on zagrożenia ani dla pracowników

Poszczególne urządzenia wchodzące w skład systemu au-

ani dla pozostałych towarów. Kwestią konfiguracji jest też

tomatyki charakteryzują się różnymi formami zabezpieczeń.

prędkość rolek i to, aby nie poruszały się one z maksymalną

Na przykład w logimacie, szafie do krótkofalowego magazyno-

prędkością od razu po uruchomieniu.

wania towarów, nasycenie czujników bezpieczeństwa jest tak

Odpowiednio zaprojektowane zabezpieczenia sprawią,

silne, że w zasadzie wyklucza ono błąd. Jeśli karton jest za duży,

że zautomatyzowany magazyn będzie bezpieczny. Natomiast

otrzymamy o tym alert. Jeśli ktoś włoży dłoń w przestrzeń, gdzie

praca zgodnie z ustaleniami przyjętymi na etapie wdrożenia

akurat rusza się półka logimatu, to wszystko natychmiast się

systemu automatyki da pewność, że nie pojawią się żadne nie-

zatrzymuje. Aby odblokować mechanizm, trzeba przejść w miej-

oczekiwane zagrożenia.
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