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WSZYSCY WYGRYWAJĄ,
CHOCIAŻ LIDER JEST
TYLKO JEDEN
ANDRZEJ SZYMKIEWICZ
Z każdym rokiem przybywa nowoczesnych powierzchni magazynowych, technologii i sprzętu.
Operacje w magazynie nabierają większego tempa, a przepływy towarów liczone są w tysiącach jednostek
ładunkowych dziennie. W tej nowoczesnej infrastrukturze znajduje zastosowanie coraz więcej rozwiązań
mających za zadanie ochronę najsłabszego ogniwa w łańcuchu bezpieczeństwa – człowieka.
4
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bezpieczny magazyn wydarzenia

CZYTASZ: Wszyscy wygrywają, chociaż Lider jest tylko jeden

Stosowane w magazynach urządzenia techniki magazynowej
posiadają rozwiązania, które w sposób bezpośredni lub pośredni
wpływają na bezpieczeństwo pracy. Konstruktorzy pracujący
nad nowymi modelami sprzętu uwzględniają zbierane informacje z rynku, wprowadzając nowe lub sprawdzone w innych
obszarach rozwiązania poprawiające standardy bezpieczeństwa.
W takim otoczeniu i przy takim wsparciu technicznym nie powinno dochodzić do zdarzeń, które kwalifikowane są jako wypadek
przy pracy w magazynie.
Jednak nawet najlepsze przepisy i zabezpieczenia w magazynie nie uchronią pracowników od niepożądanych sytuacji

Celem konkursu „Bezpieczna
praca w magazynie” jest
propagowanie standardów
bezpieczeństwa w tym
miejscu pracy.

skutkujących wypadkiem. Według wszystkich danych i analiz
statystycznych tzw. czynnik ludzki stanowi przyczynę największej liczby wypadków w magazynie. Działania służb BHP
ze wszystkimi pracownikami odpowiedzialnymi za procesy
pracy w magazynie są podstawowym czynnikiem kształtującym

Trzecia edycja konkursu pokazała, że idea warta jest dal-

świadomość zagrożeń, a tym samym wpływającym na bezpie-

szego rozwoju i pogłębiania wiedzy na temat bezpieczeństwa

czeństwo.

pracy w magazynie. Z każdym rokiem zwiększa się liczba

Celem konkursu „Bezpieczna praca w magazynie” jest pro-

magazynów biorących udział w konkursie, a wypełnione an-

pagowanie standardów bezpieczeństwa w tym miejscu pracy.

kiety zawierają wiele istotnych dla oceny działań informacji.

Działania ankietowe mają z kolei za zadanie zwracanie uwagi

W dwóch pierwszych edycjach konkursu „Liderem Bezpiecznej

na czynniki znacząco wpływające na bezpieczeństwo wykony-

Pracy w Magazynie” została firma BSH Sprzęt Gospodarstwa

wanych zadań. Uczestnicy konkursu wypełniając ankietę, anali-

Domowego Sp. z o.o. z Łodzi. Firma, która „ustawiła” bardzo

zują „stan bezpieczeństwa” w swoim magazynie. Przygotowana

wysoko poprzeczkę dla pozostałych konkurentów, czyniąc ten

przez specjalistów ankieta zawiera siedem obszarów, które

konkurs jeszcze bardziej atrakcyjnym.

oceniane są przez członków Kapituły Konkursu [patrz: tabela
poniżej, przyp. red].

W trzeciej edycji konkursu „Bezpieczna praca w magazynie”
wzięło udział sześć firm, które wypełniły przesłaną imiennie ankie-

Siedem obszarów obejmujących strukturalnie wszystkie pro-

tę. Zainteresowanie konkursem ma delikatną tendencję zwyżkową,

cesy realizowane w magazynie pozwala na precyzyjna ocenę

gdyż w pierwszej edycji z 2014 r. udział wzięły dwie firmy, w dru-

organizacji i bezpieczeństwo pracy. Konkurs wyłania magazyn,

giej z 2015 r. wzięło udział pięć firm. Analizując „potencjał”, jakim

gdzie te obszary procesów pracy zostały najwyżej ocenione,

zarządza te sześć magazynów, to widać spadek w stosunku do roku

a zwycięzca otrzymuje tytuł „Lidera Bezpiecznej Pracy w Ma-

ubiegłego, ale wynikało to z tego, że uczestniczący w poprzedniej

gazynie”. Konkurs ma także inne wymiary: pozwala porównać

edycji operator logistyczny podał dane odnoszące się do wszystkich

się z innymi, zwraca uwagę na kwestie, które „umykają” zarzą-

lokalizacji swoich magazynów i znacznie zawyżył dane. Po uwzględ-

dzającym procesami pracy w magazynie, oraz zwiększa świado-

nieniu tego faktu i pewnej korekcie otrzymamy nieduży wzrost

mość, a tym samym przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa

omawianych wskaźników. Wielkość magazynów pod względem

miejsca pracy.

zajmowanej powierzchni w III edycji wyniosła 143 542 mkw.,
a liczba miejsc składowania wynosiła 54 882 miejsc paletowych.

Lp.

Obszary eksploatacji

Na takich powierzchniach i taką liczbą miejsc paletowych sprawne

1.

wymagania ogólne obiektu, dokumentacja, DTR, regulaminy, plany
ewakuacyjne, inne

2.

drogi komunikacyjne, oznakowanie, dostosowanie do środków
transportu

3.

wydzielenia stref składowania, zabezpieczenia, inne

4.

systemy ochronne – zgodność z normami i dyrektywami unijnymi.
Sygnalizatory trybu pracy i alarmowe

5.

wózki widłowe i inny sprzęt transportowy

PIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”. To wydarzenie poświęcone

6.

regały magazynowe

zostało problematyce bezpieczeństwa pracy w gospodarce ma-

7.

organizacja pracy i szkolenia stanowiskowe, bhp, pierwsza pomoc

gazynowej i logistyce wewnętrznej oraz analizie ankiet.

zarządzanie mające na celu zmniejszenie wypadków i niepożądanych zdarzeń jest godnym polecenia przykładem.
Zwieńczenie działań konkursowych stanowiła konferencja,
na której przedstawione zostały wyniki konkursu „Bezpieczna
praca w magazynie” i przyznany został tytuł „LIDERA BEZ-

W Y D A R Z E N I A
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Tomasz Śledziński z Państwowej Inspekcji Pracy przedstawił

pracowników uprawnień do obsługi wózków jezdniowych z na-

działania kontrolno-nadzorcze PIP dotyczące bezpieczeństwa i hi-

pędem silnikowym wykazały, iż imienne zezwolenie wystawione

gieny pracy w magazynach. W 2016 roku Państwowa Inspekcja

przez pracodawców miało 81% objętych kontrolą pracowników,

Pracy, sprawując nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy,

zaświadczone kwalifikacyjne UDT – 18%, a książkę operatora

w szczególności przepisów bhp oraz przepisów dot. legalności

wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

zatrudnienia, przeprowadziła 82,5 tys. kontroli u 67,4 tys. pod-

Skalnego – 2% objętych kontrolą pracowników. Taki stan rzeczy

miotów, na rzecz których świadczyło pracę ok. 3,8 mln osób.

jest zdaniem Głównego Inspektora Pracy niewłaściwy i skutkuje

W wyniku tych kontroli wydano 60 300 decyzji dotyczących

wnioskiem legislacyjnym do Ministerstwa Rozwoju i Finansów

bhp, obejmujących stanowiska i procesy pracy, procesy techno-

wnoszącym, by uprawnienia na wózki jezdniowe z mechanicznym

logiczne, magazynowanie i składowanie. Transport i magazyno-

napędem podnoszenia były nadawane zgodnie z przepisami UDT,

wanie należą do branży wysokiego ryzyka, gdzie w 2016 roku

a na pozostałe wózki zaświadczenie z ukończenia szkolenia, któ-

poszkodowanych zostało 126 osób, w tym 29 w wypadkach

rego program zatwierdza Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

śmiertelnych i 28 w wypadkach ciężkich. Ustalenia z kontroli (pro-

Krzysztof Polesiak, prezes zarządu Camso Polska SA, w swo-

wadzonych w latach 2014–2015) w zakresie posiadanych przez

im wystąpieniu zaprezentował nowe opony do wózków widłowych, które dzięki zastosowanym
technologicznym rozwiązaniom stają się
coraz bezpieczniejsze. Jednak to, co najważniejsze w użytkowaniu opony oprócz
kultury jazdy kierowcy wózka widłowego,
to właściwy dobór opon. Zaprezentował
najnowszą aplikację firmy pozwalającą
na precyzyjne dobranie odpowiedniej
opony do warunków pracy w magazynie
czy centrum dystrybucyjnym. Tym nowoczesnym narzędziem jest kalkulator intensywności użytkowania – aplikacja online,
znajdująca się na stronie internetowej
– obliczająca różne poziomy intensywności użytkowania wózków widłowych. To,
opracowane na podstawie danych rzeczywistych i przetestowane tysiące razy,
narzędzie uwzględnia parametry takie jak
udźwig, środowisko pracy, a także czas
postoju, jazdy i manewrowania. Wystarczy kilka kliknięć, aby system podał wynik intensywności użytkowania wózków
widłowych w danych warunkach pracy,
tym samym wskazując zalecaną oponę
Solideal wyprodukowaną przez Camso i gwarantującą maksymalny okres eksploatacji dla analizowanego zastosowania. Precyzyjne dobranie opon to znaczne
wydłużenie czasu pracy opony, a tym
samym i niższe koszty eksploatacyjne.
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Krzysztof Polesiak,
Camso Polska S.A.
Fot. Log4.pl
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bezpieczny magazyn wydarzenia

CZYTASZ: Wszyscy wygrywają, chociaż Lider jest tylko jeden

Trzy pytania do Marioli Strzody
specjalisty BHP w magazynie Kuehne + Nagel Sp. z o.o. w Chorzowie
Jakie korzyści widzi Pani w uczestnictwie w tego typu

Czy chętnie korzystają Państwo z nowości technicz-

konkursach?

nych i organizacyjnych poprawiających bezpieczeństwo

– Tego typu konkursy są doskonałym narzędziem promo-

pracy?

wania kultury bezpieczeństwa. Dają możliwość dzielenia się

– Oczywiście, bardzo chętnie korzystamy z pojawiających

dobrymi praktykami w zakresie bezpiecznej pracy z innymi

się na rynku nowości technicznych oraz organizacyjnych

firmami z branży magazynowej i stanowią bodziec motywują-

pozwalających na zmniejszenie zagrożeń występują-

cy inne przedsiębiorstwa do zwiększenia kultury bezpieczeń-

cych w magazynie. Nasza kultura bezpieczeństwa nie

stwa organizacji, czego wymierną korzyścią jest zmniejszający

ogranicza się wyłącznie do naszej organizacji, obejmuje

się wskaźnik wypadkowości.

też naszych klientów, dostawców i podwykonawców.
Każdy z nich pełni kluczową rolę w zapewnieniu wszystkim bezpiecznej pracy, dzieli się chętnie nowymi rozwiązaniami i bierze czynny udział w ich testowaniu oraz
adaptacji. Należy przy tym pamiętać, że najważniejszym
czynnikiem warunkującym sukces działania systemu bezpieczeństwa w organizacji są ludzie, dlatego wdrażanie
wszelkich organizacyjnych rozwiązań ma tu duże znaczenie. W naszym przypadku kładziemy szczególny nacisk
na ciągłe zwiększanie świadomości pracowników z zakresu
bezpiecznej pracy i ich zaangażowanie w działanie systemu, zgodnie z dewizą jednej z akcji uświadamiających:
„Każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w magazynie”.
Co będzie takim wydarzeniem dotyczącym bezpieczeństwa w Państwa magazynie w tym roku?
– Z pewnością dużym wydarzeniem będzie Miesiąc Bezpieczeństwa i Zdrowia planowany na wrzesień. Oprócz paneli
tematycznych z zakresu bezpiecznej pracy w magazynie,
ewakuacji, udzielania pierwszej pomocy czy statystyki
wypadkowej w Polsce (dane GUS) w tym roku zaprosiliśmy
trenera dostawcy wózków widłowych do przeprowadzenia
szkolenia dla pracowników z zakresu bezpiecznej i odpowiedzialnej obsługi wózków widłowych, a także rehabilitanta do przeprowadzenia szkolenia z zakresu ergonomii
dźwigania. Dodatkowo, w myśl promowania zdrowia, planujemy zorganizować badania profilaktyczne dla pracowników. Innym planowanym wydarzeniem jest organizacja
pikniku dla pracowników i ich rodzin z udziałem straży pożarnej, która przeprowadzi szkolenia praktyczne z zakresu
umiejętnego gaszenia pożarów przy użyciu podręcznego
sprzętu oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
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7

Wózki widłowe to urządzenia naj-

382

400

częściej wykorzystywane w magazynie

350

do prac składowania i przeładunku

300

ne były pod uwagę trzy ich rodzaje:

towarów. W ankiecie konkursowej bra-

0

wania. Wszystkich wózków widłowych
uczestniczących w konkursie było 188
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szt., z czego czołowych z przeciwwagą
– 67, magazynowych do komisjono-
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do komisjonowania i wysokiego składowykorzystywanych w magazynach
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wania – 80 szt. i 23 wózki wysokiego
składowania.

2016

Członkowie Kapituły Konkursu w swo-

LICZBA WÓZKÓW WIDŁOWYCH W ANKIETOWANYCH MAGAZYNACH

im wystąpieniu omówili zagadnienia,
które czasami nie były dobrze rozumiane

Czołowych z przeciwwagą

przez wypełniających ankietę, wskazując

Magazynowych do komisjonowania

na ich ważny aspekt bezpieczeństwa pra-

Magazynowych wysokiego składowania

cy. Przedstawiona została również przez

Razem wózki widłowe

dr Sławomira Halusiaka z Politechniki
Poznańskiej propozycja zmian w punktacji odnoszącej się do pytań związanych z wypadkami w magazynie. Propozycja zostanie uwzględniona w kolejnej
edycji konkursu, co znacznie uatrakcyjni
konkurs i pozwoli na jeszcze bardziej
precyzyjne oceny. Tomasz Chojnacki
reprezentujący Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej stwierdził,
że uczestnicy konkursu prezentowali
wysoki, porównywalny poziom i obce
są im najczęściej występujące „problemy rynkowe” dotyczące użytkowania
regałów, co dobrze świadczy o przygotowaniu kadry zarządzającej magazynami.
Na pytania zamknięte respondenci
udzielali odpowiedzi „tak” lub „nie”, natomiast w pytaniach otwartych twierdzące odpowiedzi musieli uzasadnić
opisowo – dopuszczono dokumentację
zdjęciową i inną potwierdzającą opisane
treści. Punktacja w pytaniach zamkniętych jest zero-jedynkowa, czyli za odTomasz Chojnacki, Polskie
Stowarzyszenie Techniki
Magazynowej

8
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bezpieczny magazyn wydarzenia

CZYTASZ: Wszyscy wygrywają, chociaż Lider jest tylko jeden

O KAPITULE KONKURSU

O METODOLOGII

Do współpracy zaproszeni zostali specjaliści repre-

Kapituła konkursu „Bezpieczna praca w magazynie”

zentujący Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwo-

składa się ze specjalistów reprezentujących uznane

wy Instytut Badawczy, Urząd Dozoru Technicznego,

jednostki naukowo-badawcze, a także instytucje, dla któ-

Państwową Inspekcję Pracy, Politechnikę Poznańską,

rych bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu i wyposażenia

Politechnikę Łódzką, Polskie Stowarzyszenie Techniki

magazynu stanowi ważny element ich działalności. Usta-

Magazynowej, przedstawiciele sponsorów. Grono spe-

liła ona sposób oceny i wyboru „LIDERA BEZPIECZNEJ

cjalistów wywodzące się ze środowisk naukowo-tech-

PRACY W MAGAZYNIE”.

nicznych jest gwarantem wiarygodnych ocen. Konkurs

Podstawą oceny i wyboru „LIDERA BEZPIECZNEJ

„Bezpieczna praca w magazynie” realizowany będzie

PRACY W MAGAZYNIE” jest ankieta zawierająca 62 py-

zgodnie z regulaminem.

tania, z których 48 – to pytania zamknięte, a 14 – otwarte. W sytuacji jednakowej liczby punktów uzyskanych
przez uczestników o wyłonieniu zwycięzcy decyduje

powiedź na TAK uzyskiwano 1 pkt, a za odpowiedź na NIE

głosowanie członków Kapituły Konkursu. Pytania doty-

– 0 pkt. W pytaniach otwartych odpowiedzi punktowane

czą obszarów związanych z działalnością firmy, w których

są od 1 do 5 pkt. Maksymalna liczba punktów, jaką można było

realizowane są procesy składowania i dystrybucji towa-

uzyskać, to 118, z czego 48 punktów – za pytania zamknięte,

rów. Analizie poddane zostaną odpowiedzi dotyczące

a 70 punktów za pytania otwarte. Suma punktów decydowa-

danych informacyjnych o firmie i obiektach, wymagań

ła o zajętym miejscu, zdobywca największej liczby punktów

ogólnych obiektu magazynowego, organizacji transpor-

otrzymał tytuł „LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”.

tu i dróg komunikacyjnych, systemów ochronnych i alar-

Trzecią edycje konkursu wygrał i tytuł wraz ze statuetką

mowych, wózków widłowych i sprzętu transportowego,

„LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE” otrzymał

regałów magazynowych oraz organizacji pracy, szkolenia

magazyn z firmy Kuehne + Nagel Sp. z o.o. z Chorzowa.

BHP i pierwszej pomocy.

Statuetkę z rąk Krzysztofa Polesiaka, prezesa zarządu
Camso Polska SA – mecenasa konkursu, odebrała Mariola
Strzoda, specjalista BHP w magazynie w Chorzowie. Zwy-

Można powiedzieć, że cel zostaje osiągany – z każdym ro-

cięski magazyn zdobył 613 punktów (na 722 możliwych),

kiem wzrasta świadomość bezpiecznej pracy w magazynie.

co stanowi 84,90% „stuprocentowego bezpieczeństwa”

Konkurs ma bowiem pokazywać, jak można organizować

określonego w ankiecie. Jak wcześniej zostało już wspo-

bezpiecznie pracę w magazynie. Uczestnicy chętnie się

mniane, uczestnicy konkursu reprezentują wysoki poziom

wymieniają uwagami na tematy związane z pracą w ma-

kultury bezpieczeństwa pracy w swoich magazynach.

gazynie i to jest ta wartość najwyższa – dzielić się infor-

Ten poziom oceniany w ankiecie z każdym rokiem rośnie,

macją o bezpieczeństwie w magazynie. Wszyscy na tym

w 2015 roku średni „poziom bezpieczeństwa” wynosił 75%

wygrywają, chociaż „Lider” jest tylko jeden – za 2016 rok

a w 2016 roku już 81%. Jest to zatem dość wyraźny wzrost.

magazyn Kuehne + Nagel w Chorzowie.
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SUKCES RODZI SUKCES
Z PAWŁEM JANIKOWSKIM ROZMAWIA ANDRZEJ SZYMKIEWICZ
Rozmowa z Pawłem Janikowskim, kierownikiem sprzedaży akumulatorów przemysłowych
EXIDE Technologies. O firmę, jej produkty, rynek baterii trakcyjnych i kierunki jego rozwoju pytał
Andrzej Szymkiewicz.
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Andrzej Szymkiewicz: EXIDE Technologies jest doświadczonym

Paweł Janikowski: Korzenie polskiej spółki sięgają roku

graczem na światowym rynku, to firma z ponad stuletnią trady-

1910 – wówczas polski przedsiębiorca Andrzej Kaczmarek

cją, od kiedy datowana jest obecność firmy w Polsce?

założył w Berlinie niewielką fabrykę baterii. Po odzyskaniu

W Y W I A D

bezpieczny magazyn wywiad

CZYTASZ: Sukces rodzi sukces

przez Polskę niepodległości, w styczniu 1919 r. Kaczma-

jest to pewnego rodzaju standard. Mało kto prowadzi jeszcze

rek przeniósł swój zakład do Poznania. Do 1925 r. spółka

sprzedaż prostowników transformatorowych, EXIDE już tego

działała pod szyldem Pierwszej Poznańskiej Fabryki Ele-

zaprzestał.

mentów i Bateryj. Łącznie z przywiezionymi z Berlina fachowcami zatrudniała 40 pracowników. Proces produkcyjny

To w pewnym sensie jest rewolucja, która wydarzyła się w ostat-

odbywał się ręcznie, a opuszczające fabrykę baterie i ogniwa

nim czasie jeżeli chodzi o procesy ładowania?

nosiły nazwę Ratuszowa.

– Jeszcze 10 lat temu 70% prostowników stanowiły prostowniki

Natomiast jeżeli chodzi o działalność przemysłową, to historia

transformatorowe, klasyczne standardowe. Natomiast dziś EXIDE

produkcji baterii przemysłowych w ramach koncernu Exide w Pol-

nie sprzedaje ani jednego prostownika transformatorowego

sce sięga roku 1997, kiedy powstała spółka DETA Polska S.A.,

no i na rynku widać ich zdecydowanie mniej. Sadzę że tylko 30%

zlokalizowana w Stojadłach, k. Mińska Mazowieckiego. W 2007

prostowników wchodzących na rynek jako nowe, są to prostow-

roku w wyniku zmian własnościowych powstała nowa organi-

niki transformatorowe, a reszta to są prostowniki HF.

zacja DETA S.A., która w wyniku fuzji z dniem 31 marca 2008
połączyła się z CENTRA S.A. Wówczas miało również miejsce

Jak duża jest dominacja Państwa firmy na polskim rynku? We-

przeniesienie produkcji do Poznania.

dług raportu Widlak List, EXIDE ma 50% udziału w rynku. Czy

Kolejne przekształcenie nastąpiło 1 kwietnia 2011, kiedy

to jest dla Państwa obciążeniem, czy motywuje do dalszego

to dotychczasowa Dywizja Przemysłowa EXIDE Technologies

rozwoju?

S.A. zmieniła się w GNB Industrial Power.

– Te szacunki bardziej stymulują do rozwoju niż stanowią dla nas
obciążenie. Silna pozycja na rynku pomaga w wielu obszarach

Jakie były początki działalności na Polskim rynku? Na ile ten

– posiadając tak duży udział w rynku mamy dostęp do wiedzy,

rynek był i jest przygotowany do nowych technologii będą-

uzyskujemy olbrzymią ilość informacji na temat aplikacji, czy

cych w Waszej ofercie?

klientów. Ta wiedza pomaga nam przy kolejnych kontraktach,

– To się bardzo zmienia, 10 lat temu rynek opierał się na zwy-

możemy klientom zaoferować rozwiązania bogatsze o wcześniej

kłych bateriach kwasowych. Wejście na rynek firmy EXIDE

zdobyte doświadczenia. To bardzo mocno napędza nas do dal-

zaczęło tworzyć perspektywę na sprzedaż nowych technologii,

szego rozwoju, ponieważ Jest potwierdzeniem, że praca, którą

zaczęliśmy ukierunkowywać klientów na kompletne rozwiąza-

wykonujemy, jest robiona po prostu dobrze.

nia, produkty specjalistyczne. Po kryzysie w 2009 roku, kiedy
wszyscy bardziej skrupulatnie kalkulowali koszty, zmieniło się

EXIDE Technologies dostarcza wiele baterii trakcyjnych w Pol-

podejście do zakupu baterii – zaczęto traktować taki zakup jako

sce pod różnymi markami. Czy coś się za nimi kryje? Czy mają

inwestycję, która w dalszej perspektywie może przynieść profit

ona jakieś specjalne właściwości i przeznaczenie?

dla użytkownika. Idąc tym torem, udaje nam się przez cały czas

– Baterie standardowe to marka Marathon, jest kilka jej odmian

poszerzać rynek baterii specjalistycznych.

– mamy baterie standardowe kwasowe, baterie niskoemisyjne
oraz o obniżonej absorpcji wody. Natomiast TENSOR jest mar-

Czyli oprócz tej działalności handlowej, mieliście również do-

ką baterii z ciekłym elektrolitem – to bateria miedziana, gdzie

datkową działalność edukacyjną?

technologia produkcji płyt jest zupełnie inna. Baterie TENSOR

– Kampania edukacyjna jest prowadzona przez cały czas.

są przeznaczone do rozwiązań specjalistycznych – bardzo cięż-

Obecnie udział w sprzedaży baterii specjalistycznych jest na-

kich aplikacji wymagających bardzo krótkich czasów ładowania,

szym zdaniem niezadowalający – na 10 sprzedanych baterii,

o olbrzymich konsumpcjach prądu. Marka SONNENSHEIN

8 to są baterie standardowe kwasowe lub żelowe, natomiast

to gama baterii VRLA, czyli z zaworem samoregulującym, wy-

pozostałe 2 baterie są produktami specjalistycznymi.

konanych w technologii żelowej lub technologii AGM, jak również litowo-jonowych. Podsumowując, nasze baterie możemy

Czyli rynek baterii trakcyjnych w 80% należy do baterii kwa-

podzielić na 3 grupy – MARATHON (baterie kwasowe tzw.

sowych?

standardowe), TENSOR (baterie miedziane) i SONNENSHEIN

– Tak jest w istocie, bo nie możemy mówić, że produkt posia-

(baterie bezobsługowe – AGM, żelowe i litowo-jonowe).

dający EUW i 5-cio godzinny czas ładowania jest rozwiązaniem
nowoczesnym. To nie jest nic nowoczesnego, to jest technologia,

Która z tych marek jest najbardziej rozpowszechniona na rynku

która funkcjonuje z prostownikiem HF od kilkunastu lat, więc

jeżeli chodzi o użytkowników?

W Y W I A D
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– Baterie standardowe MARATHON Classic, gdyż jest to konty-

Oprócz dolewania wody, jaka jest najczęstsza przyczyna awarii

nuacja najbardziej znanej na rynku marki DETA Classic. Obecne

baterii?

baterie MARATHON Classic oferują wszystko to, co najlep-

– Głębokie rozładowania i niepełne ładowania to druga naj-

sze w tej rodzinie baterii.

częstsza przyczyna awarii baterii. Kontrola procesu ładowania
zapobiega tym niekorzystnym zjawiskom. Tu sprawdzają się

Jak mają Państwo zorganizowany serwis baterii?

prostowniki HF, które są w stanie poinformować po każdym

– Nasz serwis posiada dwie struktury wzajemnie się przeni-

cyklu, w jakim stanie była baterie przed ładowaniem i jak prze-

kające i uzupełniające. Pierwsza – serwis wewnętrzny, który

biegał proces ładowania. Dostarczamy gotowy zestaw, który

zajmuje się obsługą klientów kluczowych i zgłoszeń gwa-

jest w stanie pokazać, jak wygląda eksploatacja baterii, czy

rancyjnych z rynku wtórnego. Uzupełnienie stanowi serwis

wszystko jest w porządku i pracuje tak jak powinno. Ponadto

zewnętrzny, który tworzą partnerzy biznesowi z firm zewnętrz-

klient może zweryfikować, czy operatorzy wózków widłowych

nych. Mamy dwóch koordynatorów, odpowiadających za swoje

wykonują prawidłowo czynności obsługowe związane z wy-

obszary – w zależności, skąd trafia zgłoszenie, odpowiedni

mianą baterii.

koordynator przejmuje i realizuje zgłoszenie przydzielając zadania właściwemu serwisowi. Jesteśmy bardzo dobrze przygo-

Czy w swojej ofercie macie Państwo rozwiązania które pozwa-

towani, jeżeli chodzi o części zamienne – nie ma drugiej takiej

lają na zdalną kontrolę procesu ładowania?

firmy w Polsce, która dysponuje takim zapasem ogniw – ok.

– Posiadamy systemy zarządzania flotą baterii, gdzie możemy

15 000 ogniw rotujących. Magazyn części jest zlokalizowa-

obserwować, jak przebiega ruch danej floty baterii. Ponadto

ny w Poznaniu i jesteśmy gotowi, aby reagować w ciągu 48 go-

mamy również rejestratory, które pozwalają kontrolować każdą

dzin. Serwis wewnętrzny dysponuje czterema samochodami

baterię, każdy parametr jej życia, a w opcji „In Pro Active” jest

serwisowymi, natomiast poważne wsparcie stanowi również

możliwość wysyłania maila przez baterię informującego o każ-

flota kilkunastu pojazdów serwisowych naszych partnerów,

dym przewinieniu czy potrzebie, np. „Dolej mi wodę, jestem

działających pod naszym logo.

baterią nr 18”. Tego typu komunikaty mogą przychodzić mailowo
od każdej sztuki baterii.

Czy jest centralna baza informacji serwisowych, zbieracie informacje z rynku, jak są one wykorzystywane?

minowy wózków, chce mieć opcję full-service. Funkcja In Pro

– Posiadamy taką bazę i jest ona wykorzystywana w celach

Active działa korzystnie i dla dostawcy i dla użytkownika –

statystycznych oraz dla ulepszenia jakości produktu. Na prze-

urządzenie jest obiektywne i pokazuje, czy obsługa jest pra-

strzeni ostatnich 4 lat wprowadziliśmy kilka nowych standardów

widłowa, czy też nie. Obsługa full-service polega na usunięciu

do baterii m.in. opierając się na badaniach pod kątem rodzajów

błędów eksploatacyjnych, wyeksploatowanych ogniw lub błę-

uszkodzeń i awarii w bateriach. Wiemy dzisiaj, że 80% uszkodzeń

dów produkcyjnych. Mamy jasną sytuację, gdyż nie dochodzi

baterii jest powodowane w procesie dolewania wody. Stąd też

do takiego momentu, gdzie po pół roku serwis jest wzywa-

m.in. w standardzie każdej baterii EXIDE jest wskaźnik poziomu

ny i stwierdza usterkę, lub co gorsza np.: zniszczenie baterii

elektrolitu w ogniwie. Od 1 maja wprowadzamy wskaźnik pozio-

wartej kilka tysięcy euro, bądź do wymiany mamy określoną

mu cieczy w skrzyni. Jeżeli w skrzyni pojawi się ciecz, to bateria

ilość elementów. Rozwiązanie wykorzystujące rejestratory jest

zasygnalizuje przyczynę np. wypłukane ogniwo, nieszczelny

dużo tańsze i efektywniejsze.

korek – wskaże obecność cieczy, której generalnie w skrzyni
być nie powinno. To będzie bateria przygotowana do wynajmu

12

Coraz więcej klientów decydując się w wynajem długoter-

Jak to jest skomunikowane, informacja idzie to centrali, czy
do określonego serwisanta?

długoterminowego, gdyż mając informację, czy należy dolać

Raporty mają kilka struktur. Przy dolewaniu wody wygląda

wody, bądź mając sygnały o nieprawidłowościach w działaniu

to następująco – pierwszy komunikat: „jestem baterią nr X, proszę

baterii – serwisant może odpowiednio zareagować. Bateria,

uzupełnij mi wodę” może iść do osoby odpowiedzialnej za dole-

która będzie potrzebowała interwencji wskaże to odpowiednim

wanie wody u klienta. System jest tak skonstruowany, że wysyła

czujnikiem. w efekcie serwisant nie musi sprawdzać wszyst-

informację odpowiednio wcześniej, oznacza to, że interwencji

kich baterii a jedynie te, które tego wymagają. Te dodatkowe

można dokonać w przeciągu np.: 24 godzin. Jeżeli bateria nie wy-

udogodnienia, które w znaczącym stopniu wpływają na jakość

czuje że została jej uzupełniona woda, wysyła kolejną informację

eksploatacji, przekładają się na korzyści ekonomiczne, pomimo

do tej samej osoby oraz do naszego serwisu i do przełożonego.

nieco wyższej ceny baterii.

Każdy z raportów ma osobną strukturę. To załatwia BMS (Battery

W Y W I A D

bezpieczny magazyn wywiad

CZYTASZ: Sukces rodzi sukces

Baterie są składane w Poznaniu, a ogniwa
są produkowane w Niemczech. Cały montaż baterii odbywa się w Polsce.

Management System), można również
wysyłać maile do osób odpowiedzialnych
za zakupy, że np.: bateria wykonała 1500
cykl, żyje 4-5 lat i przewidywany czas
ze wskazaniem terminu zakupu nowej
baterii. Podsumowując – każdy parametr
życia baterii jest monitorowany.
Czy to gdzieś funkcjonuje?
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– Tak, mamy klientów, którzy z tego systemu korzystają i świadczą na tej zasadzie usługi full-service.

Myślę, że w tym roku osiągniemy wzrost na poziomie 3-4%,

Jest to i korzystniejsze dla dostawcy i korzystniejsze dla klienta

wg naszych szacunków rynek rośnie w granicach 4% rocznie.

– niższe koszty, bardzo skrupulatna obserwacja każdej baterii,
non-stop 24 godziny na dobę i w każdym momencie można

4% wzrost to jest dobry wynik.

podejrzeć, co się dzieje z każdą baterią.

– Muszę przyznać, że to jest najniższy przyrost, jaki mieliśmy w ciągu ostatnich 5 lat. To już jest ten poziom udziału w ryn-

Czy to są klienci z rynku wtórnego?

ku, że rośniemy razem z rynkiem. Pierwsze lata, gdzie rozwijali-

– Klienci z rynku wtórnego wymagają od dostawców pierwotne-

śmy się na poziomie 20 czy nawet 30 % rocznie już minęły, nasza

go wyposażeniu tego typu rozwiązań. Bardzo często prowadzimy

pozycja osiągnęła już wysoki poziom. Rynek jest na tyle duży,

sprzedaż pośrednią, a nie bezpośrednią. Jest to związane z wy-

że dla każdego jest na nim miejsce.

najmem długoterminowym, jest to najwygodniejsza forma finansowania inwestycji.

Jak Pan oceni ten kalendarzowy rok 2016?
– Dla mnie początek roku był świetny. W zależności od OEM

Zatem przyszłość, jeśli chodzi o usługę serwisową, to pełna

pewnie jedni byli bardziej zadowoleni, inni mniej, natomiast

diagnostyka on-line…

każdy kolejny kwartał był coraz lepszy.

– Tak, ponieważ przy takiej ilości wózków widłowych, magazynów i centrów dystrybucji, ogromnym kosztem dla firm staje się

A jak wygląda stosunek sprzedaży rynku pierwotnego do wtór-

utrzymanie odpowiedniej ilości techników i osób przeznaczo-

nego?

nych do obsługi i weryfikacji. Czym innym jest technik, który

– Nasza sprzedaż dotyczy w 70% rynku pierwotnego, a 30%

przyjeżdża i naprawia usterkę a czym innym jest systematyczny

rynku wtórnego. Taki wynik zawdzięczamy wynajmom długo-

przegląd wpływający na eksploatację baterii.

terminowym.

Jak wyglądają dane sprzedażowe?

Czy Wasz portfel zamówień jest już do końca roku wypełniony?

– W okresie od 1 kwietnia 2015 do końca kwietnia 2016 roku

– Nie, do końca roku jeszcze nie. Jeżeli mamy duże szczęście,

sprzedaliśmy 170 000 ogniw.

to wiemy że najbliższe 2 miesiące mamy w pełni zaplanowane,
i pracujemy na kolejne miesiące. Taka jest specyfika rynku, jeżeli

A jak zapowiada się obecny okres rozliczeniowy?

70 % dostaw stanowi pierwotne wyposażenie i termin dosta-

– Jesteśmy na początku kolejnego już okresu obliczeniowego.

wy wózka wynosi ok. 6-7 tygodni, to od daty sfinalizowania
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W ubiegłym roku EXIDE Technologies
wyprodukował 38 tys. sztuk prostowników.
Około 15–20% sprzedano na rynku
polskim, reszta trafiła na eksport.

są to firmy w Polsce, które mają bardzo
nowoczesne podejście. Mamy kilku klientów, którym został dostarczony sprzęt
przewyższający prawie 2-krotnie wartość
zasobów, na których do tej pory pracowali, natomiast oszczędności operacyjne
powodują, że ten zakup zwrócił się w ciągu 9 miesięcy.
Fot. Log4.pl

kontraktu do jego realizacji mijają 2 miesiące, stąd wiemy, jakie

To są tak wysokie koszty operacyjne?

są perspektywy na przyszłość.

– Jeżeli firma żyje tylko i wyłącznie z magazynowania, to w takim
przypadku jedynym kosztem są operacje magazynowe – wy-

Jak wygląda proces od momentu zamówienia do dostawy?

najem wózka, operatorów, działania magazynowe. Jeżeli oka-

– Prowadzimy dwa modele sprzedaży. W pierwszym jest sprze-

zuje się, że firma nie zmieniając floty jest w stanie zrobić 30,

daż standardowa, gdzie determinujemy sprzedaż dostawą z fa-

czy 40% więcej tym samym sprzętem, który obecnie posiada,

bryki. W zależności od tego, jak szybko fabryka jest w stanie

to są to gigantyczne oszczędności. To są aplikacje, gdzie znaj-

wyprodukować ogniwo, to tak szybko produkt dostarczamy

duje się rozwiązania dla najnowszych technologii, czyli baterii

– z reguły jest to w przedziale 3-5 tygodni. Drugi, to zakupy

litowo-jonowych, których cena i parametry techniczne w ze-

modeli short-inventory, gdzie mamy lokalnie zmagazynowane

stawieniu z innymi bateriami kwasowymi, nie przynoszą żadnej

kilkadziesiąt baterii, które są dla nas high-runnerami i w tym

argumentacji ekonomicznej. Takowa pojawia się dopiero w mo-

przypadku istnieje możliwość dostawy w przeciągu 48 godzin,

mencie, kiedy zaczniemy mówić o oszczędnościach operacyj-

natomiast jest to opcja odrobinę droższa. Dostępnych w tej opcji

nych. I to jest ten model sprzedaży, który będzie królował przez

jest 50-60 baterii w zależności od typu.

najbliższych kilka lat. Zakładam, że skupianie się na sprzedaży
standardowych rozwiązań, jest ślepą uliczką. Zakładam, że naj-

Co będzie wyznaczało kierunek rozwoju rynku baterii trakcyj-

bliższe 5 lat będzie lepsze niż kryzys – wykruszy słabych graczy.

nych w Polsce? Czy będzie to technologia litowo-jonowa, czy

To jest know-how na zasadzie kompleksowości całego asorty-

coś innego?

mentu – prostownik (jedno, czy dwu-fazowy) i bateria (w odpo-

– Sądzę, że bardziej będzie chodziło o kompleksowość usług,

wiedniej technologii), ładownia, elektryka, system wentylacji.

świat nie skończy na jednej technologii. W zależności od ro-
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dzaju przemysłu, jaki to będzie wózek, jak będzie pracował –

Jeden z Państwa konkurentów mówił o przyszłości jako o do-

będzie chodziło o to, aby dobrać jak najbardziej optymalną

stawie energii. Czy Pan również się z tym zgadza?

baterię do danej aplikacji. Według mnie skończy się to tak,

– Zawsze jest to z tym związane, wszak bateria to jest sku-

że nie będzie ważny finalnie koszt zakupu, one już są w chwili

mulowana energia zamknięta w pudełku z plusem i minusem.

obecnej tak blisko siebie, że różnice w skali 5 lat są znikome.

Kompleksowość tej usługi polega na tym, aby potrafić wyliczyć

Ważne będą przychody operacyjne z prowadzonej działalności.

na dany okres czasu, ile baterii będzie zużytych przy określonej

Zakładam, że najważniejsza w perspektywie najbliższych 5 lat

aplikacji. Oczywiście każda bateria wypracowuje odpowiednią

będzie kwestia kompleksowości usługi oraz zoptymalizowania

ilość kWh i teraz cała trudność polega na tym, aby tak dobrać

aplikacji klienta do maksimum. Mamy kilka takich przykładów,

technologię, by ilość tych kWh w zadanym okresie wynajmu
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długoterminowego, np. w przeciągu 6 lat, nie była ani za mała –

że we wszystkich prostownikach konkurencji, w momencie, kiedy

by odbiorca nie miał problemów, ani za dużo – by nie marnować

bateria osiągnie pewien poziom napięcia, uznaje się, że to jest

pieniędzy. Znalezienie tego złotego środka będzie rozwiązaniem.

koniec ładowania. Nasze prostowniki przeciągają to ładowanie

Wszyscy od zawsze sprzedają energię, bateria to nic innego,

jeszcze o ok. 30 minut. Chodzi o to, aby nie tyle osiągnąć pewien

jak energia. Były pomysły w postaci sprzedaży energii na za-

poziom napięcia, ale utrzymać je na stałym poziomie. Jeżeli uda

sadzie kWh, stosowane z różnym powodzeniem. W zależności

nam się utrzymać stały poziom napięcia to wiemy, że bateria jest

od aplikacji jest to czasami opłacalne, a czasami nie. Zakładam,

naładowana w pełni. Potwierdza się to się również próbą pojemno-

że między użytkownikiem końcowym, firmą wózkową a firmą

ści. Jeżeli postawimy 3 różne prostowniki i weźmiemy od obojętnie

bateryjną, najważniejszą wartością wspólną będzie czas eks-

którego producenta 3 nowe baterie, jednakowo uformowane i na-

ploatacji. Dzisiaj określamy żywotność baterii w cyklach i w za-

ładujemy je tymi trzema różnymi prostownikami, następnie zrobimy

leżności od tego, która z firm to certyfikuje, pokazują te cykle

próbę pojemności, to nagle okazuje się, że w baterii, która była ła-

różnie, natomiast wspólnym mianownikiem będą motogodziny.

dowana prostownikiem HP z funkcją auto-balance, wyładowujemy
ok. 70-80 Ah godzin więcej. To świadczy o tym, że bateria jest lepiej

No tak, przecież pracę wózka określa się w motogodzinach.

naładowana. Zakładamy, że prostownik to jest to urządzenie, które

– Dokładnie, nieważne, czy wózek robi 10 000 motogo-

powinno być mocno rozwijane. Być może kierunkiem są prostow-

dzin w 10 lat, czy zrobi je w 2 lata – jeżeli jest to żywotność

niki tzw. bezstykowe, czyli bez złącza, gdzie wózek parkuje w stacji

silnika, to powyżej tych 10 000 motogodzin z wózkiem, czy

ładowania dla baterii litowo-jonowych, czy baterii TENSOR, gdzie

baterią mogą stać się różne rzeczy.

baterie można doładowywać i nie ma konieczności wymiany baterii i wyciągania jej z wózka. Natomiast moim zdaniem całkowicie

A nad czym pracują u Państwa technicy, inżynierowie i kon-

odrzucony jest pomysł prostowników indukcyjnych. To rozwiązanie

struktorzy?

pojawiało się kilka lat temu na targach, natomiast nie przyjęło się

– Aktualnie są dopracowywane baterie miedziane żelowe, które

na rynku.

mają zrewolucjonizować rynek baterii VRLA. Chcielibyśmy mieć
baterię bezobsługową, która w żaden sposób nie będzie ustępo-

W jaki sposób będą te baterie ładowane w wózkach?

wać baterii kwasowej pod względem parametrów technicznych.

– Sądzę, że w formie stacji parkowania, czyli na wózku jest plus i mi-

Chcemy posiadać baterię bezobsługową, która pracuje w miej-

nus. Może to być pod spodem na zasadzie szczotki, gdzie wjeż-

scach, gdzie produkuje się leki, żywność, lub gdzieś, gdzie

dżamy na miejsce, dochodzi do styku i można naładować baterię.

wewnętrzne przepisy BHP tego wymagają, bez straty na żywotności i jakości pracy baterii. Obecnie baterie żelowe mają

Ile prostowników wyprodukował EXIDE Technologies Polska?

niższą pojemność, dłużej się ładują oraz nie lubią być głęboko

– W ubiegłym roku wyprodukowaliśmy 38 tys. sztuk prostow-

rozładowywane – to chcemy zmienić. To jest jeden z naszych

ników.

kierunków. Drugim kierunkiem jest rozwój technologii prostowników, bardzo mocno je rozwijamy. W naszym odczuciu w 70%

Wszystko na rynek polski?

o sukcesie aplikacji stanowią prostowniki.

– Nie, około 15-20% idzie na rynek polski, natomiast reszta
trafia na eksport.

A ta bateria żelowo-miedziana to będzie TENSOR?
– Tak, to będzie żelowy TENSOR.

Czyli zasypujecie świat polskimi prostownikami.
– Tak, w ciągu ostatnich 4 lat przyrost produkcji prostowników

Czy obszar technologii ładowania baterii to jest obszar, w któ-

wyniósł 100%. To jest nadal dla nas mało satysfakcjonująca licz-

rym tkwi duża rezerwa?

ba, gdyż zakładamy, że nasze 40 tys. prostowników stanowi je-

– Nie, wszystkie baterie będą ładowane prostownikami HF. Chodzi

dynie 10% rynku europejskiego, należy mieć także świadomość,

bardziej o to, aby znaleźć wspólny język między baterią a prostow-

że to nie są prostowniki jedynie do wózków widłowych, ale

nikiem. Wszystkie prostowniki dostępne na rynku, poza prostow-

również do maszyn czyszczących, maszyn utrzymujących lodo-

nikami EXIDE, ograniczają profile ładowania czasem, mierzą zmianę

wiska, samochodów elektrycznych, podnośników nożycowych,

napięcia w czasie. Jest to zrobione w sposób dość prosty. U nas pro-

skuterów elektrycznych, etc. Rynek prostowników trakcyjnych

stownik komunikuje się z baterią i to bateria „mówi prostownikowi”,

jest olbrzymi. Myślę, że to jest ta część działalności EXIDE, która

kiedy jest naładowana, a nie prostownik mierzy czas. Chodzi o to,

będzie się teraz rozwijać najprężniej.
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A gdzie one były wyprodukowane?
– Tutaj, w naszym zakładzie w Polsce.
Czyli w Polsce są jedynie 2 sztuki, a trochę więcej wysłaliście

Mamy bardzo mocno
zaangażowany zespół,
są to specjaliści, którzy
doskonale się znają i mają
olbrzymie doświadczenie.

na eksport.
– Tak, sprzedane są na lotniska. Obecnie w całej Europie pojawiają
się pytania o te urządzenia ze strony składów budowlanych.
Robiliście badania na temat kosztów? Czy elektryczne są konkurencyjne?
– My tego nie robimy, takie inicjatywy wychodzą od producentów
wózków widłowych. Pomimo tego, że przy zakupie wózek elektryczny jest droższy, to jego koszt eksploatacji jest dużo niższy.

Przed wejściem do firmy stoi prostownik odporny na zmienne
warunki pogodowe. Dużo takich sprzedaliście w Polsce?

Takie opinie słyszy się z ust najważniejszych graczy na rynku.
Działając na rynku spotykacie się z klientami, którzy mają

– W Polsce takie prostowniki są tylko 2, gdyż przygoda z dużymi

różne problemy do rozwiązania. Czy w centrali mają Państwo

wózkami widłowymi na składach budowlanych też się dopiero

dostęp do tego typu rozwiązań?

rozpoczyna. To są prostowniki dedykowane do pracy na zewnątrz.

Tak, mamy dział techniczny również w Poznaniu. Bardzo często

Ich przeznaczeniem były głównie lotniska – to wózki rozładowują-

przygotowujemy produkty dedykowane pod danego klienta i je-

ce albo podwożące schody pod samoloty. W przypadku wózków

den model maszyny, który nigdy więcej się nie powtórzy. W ten

widłowych w tym zakresie jesteśmy na początku drogi.. Wózki

sposób np.: produkujemy baterie kolejowe dla firmy w Wielkiej

czterokierunkowe, specjalistyczne i wózki o udźwigu 8-9 ton

Brytanii. Jest tam specjalistyczny projekt, gdzie bateria i prostow-

dopiero teraz zaczęły się pojawiać w wersji elektrycznej. Był

nik są zamknięte razem. W przypadku baterii litowo-jonowych

to początek baterii TENSOR, dla takich wózków te baterie były

każda bateria jest indywidualnym projektem, nawet do tego sa-

dedykowane. Zależało nam na tym, aby znaleźć taką baterię,

mego typu wózka w zależności od tego, jaka jest aplikacja, ma inną

która pozwoli przepracować na jednym ładowaniu, z możliwością

elektronikę. Każda z takich baterii sprzedanych to jest dodatkowy

doładowania, 2 zmiany. Jest to długi czas, gdyż obecnie aby ob-

projekt. Teraz w zależności od tego, jaki będzie program rozłado-

służyć 3 zmiany potrzebujemy 4 baterii kwasowych. Problem jest

wania, dobieramy odpowiednie bloki i tak programujemy BMSa.

taki, że bateria ważny 4,5 tony, więc trzeba mieć 5-tonowy wózek
aby wymienić baterię, automatycznie z jednego wózka za po-

To chyba są jakieś standardy?

wiedzmy 150 000 euro dochodzi nam jeszcze potrzeba zakupu

– Blok jako bateria, monoblok, ładunek elektryczny skumulo-

wózka za kolejne 80-90 tysięcy euro, tylko po to aby tę baterię

wany w skrzynce – to jest to samo. Natomiast całe sterowanie,

wymieniać. To jest rynek, który się dopiero tworzy.

sposób wyciągania i wkładania do środka jest zupełnie inny.
Często jest to związane z wymiarami danych systemów elek-

Czyli na placu stałby taki dystrybutor elektryczny.

troniki, o którą powiększamy lub zmniejszamy też pojemność

– Można tak to określić. Przede wszystkim chodzi o to, że pro-

baterii. Mieliśmy taki przypadek, gdzie dostarczyliśmy dla jed-

stownik jako urządzenie elektryczne musi spełniać określone

nej z firm 3 takie same baterie, a czwarta do tego samego wózka

normy. Elektronika w środku, półprzewodniki i ich jakość jest

już musiała mieć większą pojemność, pomimo tego, że gabaryt

zależna od temperatury. Bardzo ważnym jest, aby utrzymać

skrzyni pozostawał taki sam.

odpowiednią wilgotność i stałą temperaturę przez cały rok–
bez znaczenia, czy na zewnątrz jest – 50 czy +20 st. C. Krzywa

Są sytuacje, w których nie podejmujecie się zadania roz-

ładowania powinna być cały czas taka sama.

wiązania problemu z ładowaniem baterii do wózków widłowych u klienta? Czy odmówiliście kiedyś klientowi?
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I Państwa prostowniki spełniają te wymagania?

– Przyjmujemy i realizujemy projekty w ramach wspólnie z klien-

– Tak. Na londyńskim lotnisku Heathrow funkcjonuje obecnie ok.

tem ustalonych standardów. Wówczas bierzemy na siebie pełną

60 takich prostowników bez problemu od 3 lat. To był produkt

odpowiedzialność za projekt. Jeżeli nie widzimy możliwości

dedykowany dla tego lotniska.

spełnienia oczekiwań klienta z zachowaniem odpowiednich
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standardów, od razu o tym informujemy proponując alternatyw-

nasz dostawca, gdyż mamy wiedzę w temacie baterii, a prostow-

ne, możliwe do przeprowadzenia rozwiązanie. Nie obiecujemy

nik i bateria stanowią jedność.

rzeczy niemożliwych.
A co jest Waszym hitem ostatniego roku?
Czyli podchodzicie kompleksowo.

– Zdecydowanie bateria miedziana TENSOR. Jest to produkt

– Tak, bierzemy odpowiedzialność za współpracę z klientem, aby

droższy od standardowej baterii, ale doskonale spisuje się

móc działać na zasadach partnerskich w długofalowej perspek-

podczas testów i we właściwej eksploatacji. Mogę powiedzieć,

tywie. Czasami rezygnujemy z części wykonania usługi, jeżeli

że nigdy nie wraca z testów u klienta, zawsze kończy się za-

standardy jej wykonania nie będą pasowały do zasad, którymi

kupem. To jest najlepsze potwierdzenie, dlaczego nazywamy

kieruje się EXIDE. Mając tak duży udział w rynku nie możemy

go hitem. To również kwestia kompetencji handlowców, którzy

sobie pozwolić na utratę wiarygodności, reputację traci się

potrafią tak dobrać tę baterię w aplikacji, że doskonale sprawdza

bardzo szybko, to jest bardzo hermetyczne środowisko. Jedno

się u klienta. To wszystko cały czas się obraca dookoła wie-

potknięcie może zaważyć na pozycji lidera, dlatego kładziemy

dzy i znajomości rynku.

ogromny nacisk na jakość naszych działań.
Pracujecie nad czymś nowym?
Z czego wynika Wasza pozycja lidera?

– Przełomem ma być TENSOR żelowy. Obecnie zakładamy,

– Mamy bardzo mocno zaangażowany zespół, są to specjaliści,

że dopóki technologia produkcji ogniw litowo-jonowych będzie

którzy doskonale się znają i mają olbrzymie doświadczenie.

tak droga, to niewiele rzeczy zagraża bateriom kwasowym.

Zakładam, że skoro sprzedajemy 3-4 razy więcej niż nasz kon-

Ponadto, nie wszędzie jest sens stosowania baterii litowo-jono-

kurent, to mamy dodatkowe doświadczenie wynikające ze skali

wych. Będziemy przeprowadzać w Polsce test baterii litowo-jo-

biznesu, portfolio klientów. To jest całe kompendium wiedzy,

nowej o napięciu 80 V. Jest to pierwsza taka bateria w tej części

z której musimy korzystać.. Za wszystkimi wynikami stoją ludzie,

Europy i druga na świecie. Jesteśmy bardzo ciekawi tego testu.

oni są najważniejsi.
Czy te dane z testu będą opublikowane?
Baterie są składane w Poznaniu?

– Uzgadniamy to z naszymi partnerami. Najbardziej interesuje

– Tak, baterie są składane w Poznaniu, a ogniwa są produko-

nas jakość pracy wózka z zastosowaniem tej baterii. Badania za-

wane w Niemczech. Cały montaż baterii, czyli zamontowanie

czynamy od fabryki VW w Swarzędzu, później Panopa, odlewnia,

ogniwa w skrzyni, przekładki, łączniki, systemy, wyprowadzenia,

MAN w Krakowie, SCANIA – będą wszystkie fabryki Volkswagena.

blinki, smart blinki, rejestratory, dociążenia – to wszystko jest
montowane w Polsce.

Ile tych baterii będzie testowanych?
– Jedna – 80 V w wózku 5-cio tonowym. Wózek będzie wędro-

A prostowniki?

wał z zakładu do zakładu. My dostarczyliśmy wózek z największą

– Prostowniki produkujemy w Polsce. Samej elektroniki jeszcze

pojemnością baterii litowo-jonowej, w każdej z aplikacji wybieramy

na miejscu nie produkujemy, mamy plany, aby od przyszłego

lokalizację, w której taki wózek miałby sens i która aplikacja pokry-

roku produkować elektronikę na miejscu. Na chwilę obecną

łaby koszty takiej baterii. Później dla każdej lokalizacji na podstawie

korzystamy z półproduktów, które składamy i jako produkt

odczytów danych będziemy dobierać pojemność, dla niektórych

końcowy testujemy i programujemy.

będzie to pojemność, która będzie trafiona, dla niektórych aplikacji
będzie zdecydowanie za wysoka. Nie chodzi o to, aby sprzedawać

Jak duża to jest powierzchnia produkcyjna?

baterie o pojemności, która nigdy nie będzie wykorzystana.

– Zajmujemy 2 hale, na których odbywa się montaż. Trzecią
przygotowujemy do produkcji płytek od podstaw.

Czy to jest przymiarka do przyszłych kontraktów?
– Tak. VW jest bardzo dobrym naszym klientem, obecnie testuje

Czyli plany rozwoju przewidują pełną samowystarczalność.

wszystkie nasze technologie – żelowe, kwasowe, miedziane,

– Sadzę, że o pełnej samowystarczalności nie może być mowy.

teraz litowo-jonowe.

Nie byłoby to uzasadnione ekonomicznie. Jest wiele firm
elektronicznych, z których produktów korzystamy. Są jednak

Dziękuję za rozmowę i życzę pomyślnego zakończenia testów.

również takie elementy, które moglibyśmy robić sami lepiej niż

– Dziękuję.

W Y W I A D
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Fot. Log4.pl

PIERWSZY OD PIĘCIU
LAT WZROST LICZBY
WYPADKÓW
KOALICJA BEZPIECZNI W PRACY
Według Głównego Urzędu Statystycznego wzrosła liczba wypadków przy pracy. Prawie 60 proc.
z nich spowodowanych zostało nieodpowiednim zachowaniem pracownika. Członkowie Koalicji
Bezpieczni w Pracy wskazują na kluczowe aspekty, które mogą przyczynić się do poprawienia tych
statystyk w przyszłości.
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Liczba wypadków przy pracy była o 0,9 proc. wyższa niż w 2015

obrażeniami ciała uległo 307 osób (to o 10 proc. mniej niż w ana-

roku – to dane GUS po III kw. Do końca września 2016 roku

logicznym okresie ubiegłego roku). 132 osoby uległy wypadkowi

poszkodowanych w wypadkach przy pracy było prawie 60 000

ze skutkiem śmiertelnym – to spadek o ponad jedną trzecią.

osób. Statyki pokazują jednak, że wzrost zanotowały tylko wypad-

– Niepokojące jest, że pierwszy raz od 2011 roku wzrosła liczba

ki przy pracy z lekkim skutkiem (1,1 proc). Wypadkom z ciężkimi

wypadków przy pracy. Należy pamiętać, że za jedno procentowym

B E Z P I E C Z N Y

M I X

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Pierwszy od pięciu lat wzrost liczby wypadków

wzrostem stoi kilkaset osób, czyli kilkaset wypadków, których nie

ków. Niemniej nadal oznacza to, że niemal co piąty wypadek

dało się uniknąć. Pocieszające jest to, że w mijającym roku zano-

śmiertelny w Polsce zdarzył się na budowie. Wyniki badania

towaliśmy spadek wypadków śmiertelnych oraz że zmniejszyła się

„Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2016”, przeprowadzonego

liczba poszkodowanych z ciężkimi obrażeniami ciała. Statystyka

przez TNS Polska na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy po-

potwierdza, że jest jeszcze wiele do zrobienia, głównie w obszarze

kazały, że sami pracownicy określają branże budowlaną jako

świadomości pracowników.– mówi Andrzej Smółko, przewod-

„najbardziej niebezpieczną”.

niczący Koalicji Bezpieczni w Pracy i Prezes CWS-boco Polska.

– Bezpieczeństwo pracy jest sprawą nadrzędną. Dlatego
ważne jest, aby od swoich pracowników i kontrahentów wy-

SPADEK LICZBY WYPADKÓW NA BUDOWACH

magać profesjonalnego wykonania zleconych usług przy jedno-

Niezmiennie od wielu lat, przetwórstwo przemysłowe czy

czesnym zachowaniu bezpieczeństwa pracy. W temacie BHP

budownictwo znajdują się w czołówce, jeżeli chodzi o liczbę

nie ma kompromisów i nie powinno być odstępstw od zasad

wypadków przy pracy. Prawie 18 tysięcy wypadków, w tym

bezpieczeństwa i higieny pracy – mówi Jarosław Wilk, Dyrektor

33 ze skutkiem śmiertelnym – to tegoroczne statystyki przemy-

ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia LafargeHolcim w Polsce.

słu. Drugie miejsce w klasyfikacji zajmuje handel oraz naprawa
pojazdów samochodowych – ogólna liczba wypadków w tych

PRZYCZYNY OD LAT TAKIE SAME

sektorach to ponad 7500.

Dane GUS pokazują, że odsetek wypadków przy pracy spowo-

Według GUS kolejne w zestawieniu znalazły się opieka

dowany nieprawidłowym zachowaniem pracownika w 2016

zdrowotna i pomoc społeczna z wynikiem nieco ponad 6000

roku wynosił 59,6 proc. – to wzrost o ponad 1 proc. w porów-

wypadków. W branży budowlanej, tradycyjnie uważanej za jed-

naniu do ubiegłego roku. Co więcej, kolejne 6,9 proc. to efekt

ną z najbardziej niebezpiecznych doszło do ponad 3400 wy-

samowoli pracownika. Przyczyny wypadków związane z czyn-

padków, z czego aż 38 było śmiertelnych – z danych wynika,

nikiem materialnym to odpowiednio 8,4 proc. (niewłaściwy

że w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się liczba wypad-

stan) oraz 7,4 proc. (niewłaściwa obsługa).
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WCIĄŻ TE SAME BŁĘDY
Praca zawodowa to aktywność, na którą poświęcamy większą
część naszego życia, dlatego bezpieczeństwo i higiena pracy
zalicza się obecnie do najważniejszych obszarów unijnej polityki

Niestety w kwestiach
bezpieczeństwa jak mantra
wracają te same problemy.

społecznej. Widać to również w Polsce, gdzie działa się na rzecz
podniesienia świadomości pracowników i pracodawców w zakresie BHP. Wzrost liczby wypadków ze skutkiem lekkim oraz
znaczny spadek wypadków ze skutkiem ciężkim bądź śmiertelnym pokazuje, że niestety nadal w polskich firmach nie poświęca się należytej uwagi wszystkim występującym w miejscu
zagrożeniom.
– Niestety w kwestiach bezpieczeństwa jak mantra wracają

– Badania Koalicji Bezpieczni w Pracy pokazują, że chociaż

te same problemy – na czele stoją już kolejny rok z rzędu wy-

pracownicy fizyczni i umysłowo-fizyczni, uważający szkolenia

padki spowodowane nieprawidłowym zachowaniem pracowni-

BHP za stratę czasu są w mniejszości (kolejno 20 proc. oraz

ka, których liczba w tym roku wzrosła o nieco ponad 1 proc. .

17 proc.), to okazuje się, że czynnik ludzki wciąż pozostaje

Statystyka uświadamia nam, że nadal istnieje szeroki wachlarz

najczęstszym powodem wypadków. Ciekawie i profesjonalnie

zagrożeń, z których pracownicy nie zdają sobie sprawy. Trudno

przygotowane szkolenia BHP są jednym z kluczowych ele-

jednoznacznie ocenić mijające 12 miesięcy, bo choć z jednej

mentów do ograniczenia liczby poszkodowanych i ciężkości

strony kwestie BHP są coraz częściej poruszane w dyskusji spo-

urazów – dodaje Marek Maszewski, dyrektor działu nadzo-

łecznej czy stanowią ważny element w polityce unijnej to z dru-

ru w firmie SEKA.

giej strony widać, jak wiele pozostaje do zrobienia w świado-

Co ciekawe 1,5 proc. wypadków to efekt niekorzystania

mości pracowników i pracodawców, która jest kluczowa jeżeli

ze sprzętu ochronnego. Skąd taki wynik? Odpowiedź częściowo

chodzi o wyeliminowanie zdarzeń niebezpiecznych z miejsca

znajdziemy w Raporcie Koalicji Bezpieczni w Pracy, wg. którego

pracy – podsumowuje Andrzej Smółko.

aż 24 proc. pracowników fizycznych i umysłowo-fizycznych nie
używa żadnych środków ochrony indywidualnej. Aż 5 proc. osób
pracujących w branży budowlanej, czyli tej, którą sami respondenci określili mianem „najbardziej niebezpiecznej”, deklaruje
że nie używa żadnych środków ochrony osobistej.
– Odzież ochronna ma zapewnić bezpieczeństwo i ochronę
przed urazami mechanicznymi, zabrudzeniem ciała i własnego
ubrania. Na wielu stanowiskach jest oczywistym wymogiem, bez
którego trudno byłoby sobie wyobrazić wykonywanie codziennych obowiązków – mówi Jacek Małecki, Dyrektor Zarządzający
firmy Krystian.
To tym bardziej zaskakujące dane, że zgodnie z Kodeksem
Pracy pracodawca jest zobowiązany do wyposażenia pracownika w nieodpłatną odzież roboczą, a także środki ochrony
indywidualnej.
– Niestety wydatki na odzież i obuwie robocze oraz środki
ochrony indywidualnej przez niektórych pracodawców wciąż
są traktowane jako kolejny koszt, a nie jako inwestycja i zabezpieczenie zdrowia pracownika. To bardzo krótkowzroczne
podejście. Poza tym zapewnienie odpowiednich w stosunku
do stanowiska środków ochrony osobistej to wymóg wyni-
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kający z Kodeksu Pracy – dodaje Ewa Gawrysiak z TenCate
Protective Fabrics.
Fot. Koalicja Bezpieczni w Pracy
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CZYTASZ: Inteligentna odzież robocza

INTELIGENTNA
ODZIEŻ ROBOCZA
KOALICJA BEZPIECZNI W PRACY

Badanie „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2016”
Koalicji Bezpieczni w Pracy pokazało, że ponad
połowa pracowników fizycznych i umysłowofizycznych pracuje na stanowiskach,
wymagających stosowania odzieży
ochronnej. Producenci coraz częściej
sięgają po innowacyjne technologie,
które nie sprowadzają się już
jedynie do stosowania wysokiej
jakości opatentowanych tkanin.
Coraz częściej przy produkcji
odzieży roboczej testowane
są rozwiązania z zakresu
inteligentnych technologii,
które w jeszcze większym
stopniu poprawią
bezpieczeństwo pracowników.
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Możliwości wykorzystywania inteligent-

rym zakodowane są takie informacje jak

systemem zasilania. Taką odzież można

nej odzieży roboczej jest bardzo wiele. Po-

imię i nazwisko pracownika oraz data

byłoby zastosować na przykład u pra-

czynając od zwiększenia fizycznej ochrony

otrzymania odzieży roboczej. Informa-

cowników, którzy pracują przy budowie

pracowników, po uszczelnienie procedur

cje te można sczytać za pomocą opro-

dróg i autostrad, gdzie odcinki prac li-

BHP, aż na poprawie higieny w miejscu

gramowania, które można zainstalować

czą nawet kilkanaście kilometrów. Dzię-

pracy kończąc.

na każdym smartfonie czy tablecie. Inte-

ki zastosowaniu „inteligentnej odzieży”

Producenci odzieży roboczej coraz

ligentna odzież robocza to z pewnością

możliwe byłoby łatwe namierzenie pra-

częściej uczestniczą w projektach ba-

przyszłość BHP. Dzięki nowoczesnym

cownika w razie wypadku przy pracy,

dawczych, których celem jest stworzenie

technologiom będziemy mogli zwiększyć

a tym samym szybsza organizacja pomo-

„smart odzieży” roboczej dla pracow-

poziom bezpieczeństwa pracowników –

cy. W przypadku „inteligentnej odzieży”

ników. Jednym z testowanych obecnie

szczególnie w branżach, które uważane

możliwe jest także alarmowanie służb

rozwiązań, jest zastosowanie technologii

są za najbardziej niebezpieczne – dodaje.

pracodawcy w przypadku, gdy na przy-

RFID (ang. radio-frequency identification).

Wśród testowanych rozwiązań jest tak-

kład pracownik podnosi zbyt ciężki ładu-

Polega ono na wszywaniu w ubiór chipów

że wszywanie w ubrania urządzeń namie-

nek, stwarzając przy tym zagrożenie dla

– urządzeń elektronicznych, wielkości

rzających (na przykład GPS) z oddzielnym

siebie i otoczenia.

nieco dłuższej od ziarnka ryżu – które
za pomocą fal radiowych mogą komunikować się z anteną czytnika z odległości
od kilkudziesięciu centymetrów do kilku
metrów. Chip sam z siebie nie wysyła
żadnego promieniowania ani sygnałów.
Działa podobnie jak kod kreskowy wydrukowany na produktach.
ODZIEŻ ROBOCZA MOŻE BYĆ
INTELIGENTNA
Zastosowanie w odzieży roboczej technologii RFID może znacznie poprawić
bezpieczeństwo na przykład w budownictwie, które według badania „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2016” jest jedną z najbardziej niebezpiecznych branż.
Zainstalowane w odzieży chipy mogą
na przykład sygnalizować, czy pracownicy
mają ważne szkolenia BHP, czy też przekazywać do systemu dane pracownika,
który w niewłaściwy sposób użytkuje
odzież roboczą.
– Niewątpliwie jednym ze sposobów
zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom w pracy jest stosowanie środków
ochrony indywidualnej, zależnych i adekwatnych do danych warunków pracy –
mówi Elżbieta Rogowska, Dyrektor Handlowy z PW Krystian, ekspert Koalicji
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Bezpieczni w Pracy – Już teraz rynek oferuje odzież ochronną z chipem, na któ-
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CZYTASZ: Pasywne i aktywne systemy bezpieczeństwa wózków widłowych

Fot. Still

PASYWNE I AKTYWNE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
WÓZKÓW WIDŁOWYCH
WOJCIECH PODSIADŁY
Upowszechnia się postrzeganie bezpieczeństwa procesów logistycznych jako źródła przewagi
konkurencyjnej. Dążenie do minimalizowania ryzyka kolizji znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniu
wyposażeniem sprzyjającym jego zmniejszeniu i rozbudowie pod tym kątem oferty dostawców urządzeń
transportowych. Jakie rozwiązania są dziś dostępne na rynku?

B E Z P I E C Z N Y

M I X
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Fot. Still
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Według raportu „Bezpieczeństwo w Pra-

Jakie pasywne systemy bezpieczeństwa

Zestaw „Bezpieczna praca” obejmuje

cy w Polsce 2016” opracowanego przez

proponuje swoim klientom firma STILL

system STILL SafetyLight, lampę ostrze-

Koalicję Bezpieczni w Pracy, 86% pra-

Polska?

gawczą, panoramiczne lusterko oraz

cowników fizycznych i fizyczno-umy-

Rafał Pańczyk, Dyrektor Działu Intralogi-

system dopasowania prędkości pojaz-

słowych deklaruje, że szkolenia BHP,

styki STILL Polska: O bezpieczeństwie na-

du podczas jazdy na zakrętach. Pierw-

które odbyli, były dla nich przydatne.

szych produktów decyduje już sama kon-

sze z wymienionych rozwiązań wyświe-

87% respondentów rozumie, że ich za-

strukcja wózków. Wszystkie kabiny - bez

tla na podłożu, w odległości 5 metrów

chowanie ma wpływ na poziom bezpie-

wyjątku – są optymalizowane pod kątem

od wózka, niebieski punkt, informu-

czeństwa w zakładzie. Co więcej, za-

widoczności na ładunek i otoczenie oraz

jąc o jego przemieszczaniu. Rozwiązanie

równo zatrudnieni, jak i przedsiębiorcy

ze względu na swobodę ruchów i kom-

zwiększa szanse zauważenia maszyny

dostrzegają, że inwestycje w BHP przy-

fort pracy operatora. By zapewnić stabil-

przez innych użytkowników ruchu, m.in.

noszą wymierne korzyści ekonomiczne

ność pojazdów, ich punkt ciężkości jest

w strefach z wymogiem stosowania

(w przypadkach obu grup twierdzi tak

umieszczony tak nisko, jak to możliwe.

środków ochrony słuchu. Panoramiczne

85% ankietowanych). Sytuacja sprzyja

Klarownie opisujemy również udźwig

lusterko o szerokim polu widzenia popra-

więc sięganiu po rozwiązania, minima-

nominalny i resztkowy – tak, by użyt-

wia widoczność wokół pojazdu z jedno-

lizujące ryzyko kolizji lub – w razie ich

kownik zawsze był w stanie sprawdzić,

czesną redukcją martwego pola. System

wystąpienia - pozwalające zmniejszyć

jakie ograniczenia ma urządzenie, którym

dostosowujący prędkość w zależności

skalę negatywnych konsekwencji. W jaki

kieruje. Opcjonalnie dostępny jest system

od kąta skrętu kierownicy zmniejsza ry-

sposób dostawcy urządzeń transportu

Easy Belt, ułatwiający zapinanie pasów

zyko uszkodzenia towarów na zakrętach.

wewnętrznego wychodzą naprzeciw tym

bezpieczeństwa, ramy uniemożliwiające

W skład pakietu „Bezpieczny widok”

potrzebom? Zapytaliśmy o to Rafała Pań-

wypadnięcie operatora z kabiny w razie

wchodzą dwa przednie reflektory typu

czyka, Dyrektora Działu Intralogistyki

wywrotki, a także 3 pakiety dodatkowego

LED oraz jeden tylny - umieszczony na da-

STILL Polska.

wyposażenia dla wózków widłowych.

chu kabiny. Frontalne lampy ułatwiają po-
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CZYTASZ: Pasywne i aktywne systemy bezpieczeństwa wózków widłowych

dejmowanie palet i składowanie towarów.
Trzecia zapewnia optymalne oświetlenie
toru jazdy wózka na biegu wstecznym.
Dodatkowo, system sprawia, że pojazd

Według raportu

jest lepiej widoczny dla innych uczestników ruchu.
„Bezpieczny ładunek” to natomiast ze-

„Bezpieczeństwo w Pracy w Polsce 2016”

staw mający na celu minimalizację ryzyka,

opracowanego przez Koalicję Bezpieczni w Pracy,

że przewożony towar spadnie na kartkę

86% pracowników fizycznych i fizyczno-

wideł, dach kabiny lub operatora. Składa
się z kraty ochronnej ładunku, zapewnia-

umysłowych deklaruje, że szkolenia BHP,

jącej zwiększoną powierzchnię podparcia

które odbyli, były dla nich przydatne.

tyłu ładunku, oraz dachowej kraty siatkowej, uniemożliwiającej przedostanie
się do wnętrza wózka nawet elementom o niewielkich gabarytach.

prędkości w zależności od masy przewo-

W kontekście aktywnych systemów

Jakie aktywne systemy bezpieczeństwa

żonych towarów oraz poziomu, na którym

bezpieczeństwa warto wspomnieć także

proponuje swoim klientom firma STILL

znajdują się widły. Wdrożenie systemu

wózki autonomiczne STILL. W przypadku

Polska?

redukuje czas wykonywania poszcze-

iGo neo CX 20 samodzielne podążanie

RP: Oferta aktywnych systemów bez-

gólnych zadań o 15-30%. Dalszy wzrost

za człowiekiem i włączanie się do proce-

pieczeństwa obejmuje nie tylko wspo-

wydajności możliwy jest przy zastosowa-

sów transportowych umożliwia zintegro-

maganie jazdy, ale także i inne aspekty

niu opcjonalnych hamulców przednich

wany z urządzeniem układ Motion Trac-

funkcjonowania floty. Przykładowo, STILL

kół, pozwalających na skrócenie drogi

king. Dzięki wchodzącym w jego skład

FleetManager pozwala na zastosowanie

hamowania, a co za tym idzie, wydłużenie

czujnikom i laserowym skanerom, w cza-

kart lub chipów dostępu jednoznacznie

odcinka pokonywanego z pełną dopusz-

sie rzeczywistym analizuje on topografię

identyfikujących operatorów, gwaran-

czalną prędkością.

magazynu, usytuowanie regałów, lokali-

tując, że wózkami będą kierować tylko

STILL OptiSafe to układ pozwalający

zację użytkownika i innych uczestników

osoby posiadające niezbędne uprawnie-

programować zwiększające bezpieczeń-

ruchu. Wraz z instalacją PSA minimalizuje

nia. Bezpieczne prowadzenie pojazdów

stwo jazdy reakcje wózka na określone

ryzyko kolizji z regałami, ludźmi i pozo-

ułatwiają natomiast takie rozwiązania,

sytuacje. Na podstawie odczytów z trans-

stałymi urządzeniami intralogistycznymi.

jak: STILL OptiSpeed, STILL OptiSafe oraz

ponderów RFID ustalane jest położenie

System panoramicznego rozpoznawania

Curve Speed Control.

pojazdu względem korytarza roboczego.

otoczenia, rejestruje położenie obiektów

Podstawową funkcję oprogramo-

Odebrawszy informację o lokalizacji urzą-

wokół wózka 84 000 razy na sekundę,

wania z serii STILL OptiSpeed stanowi

dzenia, system wywołuje pożądane w da-

pozwalając z wyprzedzeniem identyfi-

wykrywanie, czy w danym momencie

nym punkcie hali zachowanie. Program

kować przeszkody. Umożliwia to płyn-

ładunek jest przewożony oraz ograni-

umożliwia wprowadzenie do 255 tras

ną i bezpieczną jazdę i eliminuje sytuacje

czanie szybkości w sytuacji, gdy widły

przejazdu oraz przypisanie na każ-

wymagające nagłego hamowania, grożące

są zajęte. System pozwala więc zwięk-

dej z nich określonych funkcji, takich jak

uszkodzeniem przewożonego ładunku.

szyć bezpieczeństwo przejazdów bez

m.in.: blokada obrotu, dynamiczne wyha-

Pojazd dysponuje pamięcią operacyjną,

konieczności permanentnej blokady więk-

mowanie na końcu alejki czy ograniczenie

w której zapisuje, które przeszkody już

szej prędkości jazdy. Stosowany obecnie

wysokości podnoszenia. Na nieco podob-

ominął oraz, na podstawie zmian wzajem-

standardowo w wózkach VNA linii STILL

nej zasadzie działa Curve Speed Control.

nego położenia, odróżnia obiekty statycz-

MX-X i MQ-X, najnowszy układ pozwala

Na podstawie analizy położenia joystic-

ne i dynamiczne. Bazując na tych danych,

na stały pomiar ciężaru ładunku z do-

ka czy kierownicy układ automatycznie

planuje optymalne trasy przejazdu i reali-

kładnością do 50 kg i płynną modyfikację

zmniejsza prędkość na zakrętach.

zuje najbezpieczniejsze zachowania.
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SYSTEMY
BEZPIECZENSTWA

I KONTROLI PRACY WÓZKÓW
WIDLOWYCH W UKŁADACH
MAGAZYNOWYCH
JAROSŁAW KOCISZEWSKI
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CZYTASZ: Systemy bezpieczenstwa i kontroli pracy wózków widlowych w układach magazynowych

w praktyce posiada swoją wartość. Tymczasem wielu menagerów
zarządzających magazynami nie docenia wymiernych korzyści płynących z ograniczenia liczby szkód i wypadków. Pod uwagę należy
wziąć nie tylko materialne straty wynikające z zaistniałych zdarzeń,
ale także koszty absencji, przestojów, wyłączenia z pracy sprzętu lub
części obiektu magazynowego.
Wbrew pozorom inwestycja w rozwiązania mające na celu

Jednym z kluczowych czynników mających
wpływ na bezpieczeństwo pracy jest oświetlenie.
Choć dokładne wymogi względem jego
parametrów są uzależnione od specyfiki zadań

zwiększenie bezpieczeństwa nie może być postrzegana jako
tylko i wyłącznie aspekt kosztowy, ale przede wszystkim jako
bardzo ważny element składowy globalnej strategii zarządzania
przedsiębiorstwem.
To nie tylko kwestia wymiernych korzyści w postaci redukcji
kosztów związanych z wypadkami i szkodami, ale również wi-

wykonywanych w zakładzie, istnieją również

zerunku firmy. Nacisk na jakość i bezpieczeństwo są metodą

zalecenia ogólne, wspólne dla wielu rodzajów

na osiągnięcie przewagi nad konkurencją i uzyskanie właściwej

stanowisk.

stwa i kontroli powinno być standardem a nie opcją.

pozycji na rynku. Dlatego też stosowanie systemów bezpieczeńPoniżej przykładowa lista rozwiazań:
»» stacjonarne i mobilne systemy bezpieczeństwa do wózków
jezdniowych typu VNA prcujących w magazynach wysokiego składowania z wąskimi korytarzami – zabezpieczenie
osób, które mogą wejść do wąskiego korytarza i znaleźć
się w obszarze roboczym wózka
»» systemy detekcji osób pieszych znajdujących się w dal-

O konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpie-

szym i bliższym otoczeniu pracującego wózka widłowego –

czeństwa pracy w magazynach mówi się ostatnio dosyć często.

zabezpieczenie przed kolizją z wózkiem (osoby wyposażanie

Na rynku dostępne są coraz bardziej zaawansowane syste-

są w specjalne znaczniki pasywne lub aktywne)

my i rozwiązania, które mają chronić ludzi i mienie. Diagnoza
stanu bezpieczeństwa w procesach składowania, dystrybucji i logistyki wewnętrznej w Polsce powinna być optymistyczna… Rzeczywistość jest jednak inna.
Najwięcej zagrożeń występuje na linii człowiek-maszyna.
Teoretycznie więc najbardziej efektywnym sposobem ich eliminacji byłaby pełna automatyzacja, co w praktyce nie zawsze jest

»» systemy antykolizyjne wózek-wózek, wózek-elementy infrastruktury (np. brama)
»» systemy bezpiecznego cofania (wykrywania obiektów z tyłu
wózka)
»» systemy wizyjne (kamery do obserwacji martwych stref i obszarów niewidocznych dla operatora)
»» systemy ograniczające prędkość jazdy wózka (na stałe,

możliwe. Kluczem w zapewnieniu bezpieczeństwa jest właściwa

w węwnątrz budynków i hal, w wybranych strefach i obsza-

organizacja pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpie-

rach jak np. przejścia dla pieszych czy skrzyżowania dróg

czeństwa. Gdy spełnione są te warunki, warto i nalezy rozważyć

komunikacyjnych)

inwestycję w dodatkowe systemy zabezpieczające. Jednakże nie
są one jeszcze tak powszechnie stosowane jak to być powinno i mogłoby się wydawać.
Jednym z ważniejszych czynników, które odpowiedzialne
są za ostrożne podejście wielu przedsiębiorców do inwestycji w bez-

»» systemy kontroli masy ładunku – zabezpieczenie przed
przeciążeniem wózka
»» systemy kontroli położenia ładunku (na widłach), czy położenia masztu (wychylenie od pionu) – zabrzpieczenie przed
utratą stateczności wózka

pieczeństwo, są ograniczone fundusze. Koszt zakupu urządzeń trans-

»» systemy kontroli dostępu i autoryzacji użycia

portu wewnętrznego jest wysoki. Systemy bezpieczeństwa i kontroli,

»» systemy detekcji i rejestracji uderzeń i wstrząsów

czy też inne doposażenie wózków widłowych, traktowane są jako

»» systemy kontroli pracy i rejestracji zdarzeń oraz lokalizacji

dodatkowy wydatek, częstokroć zbędny. Okazuje się więc, że zdro-

wózków (tzw. Fleet Menedżery do zarządzania mniejszy-

wie i życie ludzkie, choć uważane za dobro najważniejsze i bezcenne,

mi i wiekszymi flotami)
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STAN
BEZPIECZEŃSTWA

WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
PODNOŚNIKOWYCH W POLSCE
PAWEŁ RAJEWSKI
Z ewidencji prowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) wynika, że w Polsce jest
eksploatowanych około 164 tysięcy wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem
28

podnoszenia objętych dozorem technicznym. Wózki, które są objęte dozorem technicznym są okresowo
badane przez inspektorów dozoru technicznego.

B E Z P I E C Z N Y

M I X

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Stan bezpieczeństwa wózków jezdniowych podnośnikowych w Polsce

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem dozoru technicznego w Polsce reguluje ustawa o dozorze technicznym
oraz akty wykonawcze wydane na jej
podstawie. Przepisy te określają dla jed-

Bezpieczeństwo eksploatacji wózków w głównej

nostek dozoru technicznego szereg
działań zmierzających do zapewnienia

mierze zależy od utrzymywania ich stanu

bezpieczeństwa użytkowania urządzeń

technicznego zgodnie z wymaganiami określonymi

technicznych, w tym wózków jezdnio-

przez producenta w instrukcji eksploatacji.

wych podnośnikowych, w szczególności
poprzez cykliczne sprawdzanie ich stanu
technicznego.
Należy mieć na uwadze, że dozorowi
technicznemu podlegają wózki jezdnio-

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

wie minimalnych wymagań dotyczących

we podnośnikowe z mechanicznym na-

Bezpieczeństwo eksploatacji wóz-

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakre-

pędem podnoszenia, czyli takie, których

ków w głównej mierze zależy od utrzy-

sie użytkowania maszyn przez pracowni-

mechanizm podnoszenia jest napędzany

mywania ich stanu technicznego zgod-

ków podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz.

siłą inną niż mięśnie ludzkie. Nie pod-

nie z wymaganiami określonymi przez

1596), z którego wynika, że pracodawca

legają dozorowi technicznemu wózki

producenta w instrukcji eksploatacji.

powinien podjąć działania mające na celu

unoszące, bez względu na rodzaj zasto-

Prawidłowo prowadzone przeglądy

zapewnienie, że maszyny udostępnione

sowanego źródła napędu mechanizmu

wózka w terminach i zakresie okre-

pracownikom podczas pracy są właściwe

jazdy i podnoszenia.

ślonym w instrukcji eksploatacji, przez

lub odpowiednio przystosowane do jej

Przed rozpoczęciem użytkowania wóz-

osoby posiadające potwierdzone kwali-

wykonywania oraz że mogą być użytko-

ka do obowiązków eksploatującego nale-

fikacje, pozwolą na prawidłowe funkcjo-

wane bez pogorszenia bezpieczeństwa

ży przedłożenie do jednego z oddziałów

nowanie wózków w założonym okresie

lub zdrowia pracowników.

UDT instrukcji eksploatacji wózka oraz

eksploatacji.

Pracodawca powinien również do-

deklaracji zgodności WE w celu uzyska-

Należy pamiętać aby przed rozpo-

stosować do minimalnych wymagań

nia decyzji zezwalającej na eksploatację.

częciem pracy z zastosowaniem wózka

określonych w rozdziale 3 powyższe-

Inspektor UDT przystąpi do przeprowa-

pracodawca przekazał operatorowi nie-

go rozporządzenia te wózki, które nie

dzenia czynności związanych z wyda-

zbędne informacje o warunkach pracy,

spełniają zasadniczych wymagań zawar-

niem decyzji zezwalającej na eksploatację

a w szczególności o dopuszczalnej ma-

tych w dyrektywach. Głównie chodzi

zgodnie z przepisami rozporządzenia Mi-

sie ładunków, ich właściwościach oraz

tutaj o wózki, które zostały wprowadzo-

nistra Gospodarki Pracy i Polityki Spo-

rodzajach opakowań tych ładunków.

ne do obrotu i oddane do użytku przed

łecznej z dnia 29 października 2003 r.

Istotne jest również poinformowanie

wejściem Polski do Unii Europejskiej, tzn.

w sprawie warunków technicznych dozo-

operatora o potencjalnych zagrożeniach

takie które nie posiadają deklaracji zgod-

ru technicznego w zakresie eksploatacji

pożarowych, wybuchowych, chemicz-

ności WE i nie noszą oznakowania CE.

niektórych urządzeń transportu bliskie-

nych i innych, mogących wystąpić w po-

Dostosowanie do minimalnych wymagań

go (Dz. U. Nr 193, poz. 1890). Po po-

mieszczeniach, w których będzie eks-

wymaga zidentyfikowania przez praco-

zytywnej ocenie kompletności i odpo-

ploatowany wózek. Operator musi też

dawcę zagrożeń, jakie mogą występo-

wiedniości dokumentacji inspektor UDT

zostać poinformowany o stanie tech-

wać podczas eksploatacji wózków oraz

dokona oceny stanu technicznego wózka,

nicznym dróg i trasie przejazdu wózka

oszacowania częstości ich występowa-

sprawdzi oznakowanie i zgodność wypo-

oraz o wymaganiach dotyczących sto-

nia i wielkości niepożądanych skutków,

sażenia z dokumentacją oraz przepro-

sowania środków ochrony indywidual-

jakie mogą generować. W wyniku tej

wadzi badanie odbiorcze. W przypadku

nej w danym miejscu pracy.

analizy może okazać się konieczne zasto-

pozytywnego wyniku przeprowadzonych

Na l e ż y rów n i e ż z w ró c i ć u wa gę

sowanie niezbędnych środków technicz-

czynności inspektor wyda decyzję zezwa-

na przepisy rozporządzenia Ministra Go-

nych tj. osłony, zabezpieczenia i systemy

lającą na eksploatację wózka.

spodarki z dnia 30 października w spra-

ochronne dla operatora.
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posiadać niezbędną wiedzę na temat
wyznaczonych ciągów komunikacyjnych
na danym terenie pracy.
Operator powinien zwrócić szczegól-

Operator powinien zwrócić szczególną uwagę
na prawidłowe oszacowanie masy i gabarytów
ładunku, który będzie przemieszczany
wózkiem i stosować odpowiednią prędkość
transportową.

ną uwagę na prawidłowe oszacowanie
masy i gabarytów ładunku, który będzie
przemieszczany wózkiem i stosować odpowiednią prędkość transportową. Należy
pamiętać, że wózek może utracić stateczność na skutek przekroczenia dopuszczalnego obciążenia, jak również na skutek
jazdy bez obciążenia z nadmierną prędkością na zakrętach, na skutek przyspieszania i hamowania na pochyłościach,
a także z powodu zmiennych warunków

OBOWIĄZKI OPERATORA

wość działania układu kierowniczego,

podłoża. Obecny stan techniki nie po-

Przed przystąpieniem do pracy operator

hamulcowego i napędowego, mechani-

zwala producentom na skonstruowanie

wózka powinien ocenić stan technicz-

zmów podnoszenia oraz zamontowanego

urządzenia kontrolującego obciążenie,

ny powierzonego urządzenia – doko-

wyposażenia, oświetlenia i sygnalizacji,

które skutecznie zapobiegałoby przed

nać niezbędnych kontroli i sprawdzeń

urządzeń pomiarowo-kontrolnych oraz

utratą stateczności wózków. Producenci

elementów, układów i mechanizmów

elementów i urządzeń zabezpieczających

znacznie się zbliżyli do stworzenia takiego

wózka zgodnie ze wymaganiami zawar-

operatora. Ponadto operator powinien

urządzenia, ale wyniki badań nie są jesz-

tymi w instrukcji producenta. W szcze-

każdorazowo zapoznać się z rodzajem

cze powtarzalne i wiarygodne. Stąd też

gólności powinien sprawdzić prawidło-

transportowanego ładunku, jak również

duży nacisk kładzie się na ścisłe i rzetelne

30
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CZYTASZ: Stan bezpieczeństwa wózków jezdniowych podnośnikowych w Polsce

przestrzeganie przez operatora wymagań

kowych objętych dozorem technicznym.

sunkowo niewiele, co oznacza, że system

zawartych w instrukcji eksploatacji.

Dla porównania w roku 2015 było ich

zapewnienia bezpieczeństwa techniczne-

86 przy około 153 tysiącach wózków jez-

go w Polsce funkcjonuje właściwe.

WYPADKI I USZKODZENIA

dniowych podnośnikowych objętych do-

Analizując poszczególne wypad-

Powyżej poruszono tylko niektóre za-

zorem technicznym. Porównując wskaź-

ki i uszkodzenia wynika, że najczęstszy-

sady i wymagania dotyczące eksploata-

nik wypadków i uszkodzeń odnoszący się

mi ich przyczynami, podobnie jak w la-

cji wózków. Odrębnym zagadnieniem

do 10 000 urządzeń, widoczny jest około

tach ubiegłych, są błędy eksploatacyjne

są nieszczęśliwie wypadki i niebezpieczne

1,5 % spadek wypadków i uszkodzeń

związane z niedotrzymaniem warunków

uszkodzenia. Zgłoszonych do UDT w 2016

związanych z eksploatacją wózków jezd-

instrukcji eksploatacji, niesumienną ob-

roku zostało 99 wypadków i uszkodzeń

niowych podnośnikowych. Statystycznie,

sługą i konserwacją, nieodpowiednimi lub

związanych z eksploatacją wózków jezd-

porównując wózki z innymi rodzajami

brakiem potwierdzonych kwalifikacjami

niowych podnośnikowych przy około 164

urządzeń technicznych, wypadków i awa-

operatorów oraz niewłaściwą organizacją

tysiącach wózków jezdniowych podnośni-

rii związanych z ich eksploatacją jest sto-

miejsca pracy.
Typowymi przykładami zdarzeń
związanych z ww. przyczynami wypadków i uszkodzeń są przygniecenia operatora spowodowane utratą stateczności
wózka na skutek zbyt szybkiej jazdy lub
jazdy z niezłożonym masztem, potrącenia osób postronnych znajdujących się
na trasie przejazdu wózka oraz różnego rodzaju uderzenia i najechania osób
współuczestniczących w pracach związanych z manipulowaniem ładunków.
Ponadto obserwuje się również przykłady
spadnięcia wózków z ramp załadowczych
lub pojazdów ciężarowych podczas prowadzenia ich załadunku lub rozładunku
Dzisiejsze wózki jezdniowe prezentują wysoki poziom bezpieczeństwa,
stąd też w przypadku ich eksploatacji
zgodnie w postanowieniami zawartymi w instrukcji producenta, stosowanie
przez operatora lokalnych wymagań obowiązujących w danym przedsiębiorstwie
oraz przestrzeganie elementarnych zasad
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
pozwala na ograniczenie ryzyka wypadkowości i uszkodzeń do minimum.

O AUTORZE
Paweł Rajewski pracuje w Departamencie Koordynacji Inspekcji w Urzędzie Dozoru Technicznego.
Fot. Log4.pl
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CZYTASZ: Ekologiczna ocena cyklu życia w eksploatacji wózków widłowych

Wśród wielu publikacji obejmujących analizy środowiskowej
oceny cyklu życia (LCA) w zakresie transportu, stwierdzono
istnienie tylko nielicznych przykładów prac poświęconych
środkom transportu wewnątrzzakładowego. W świetle aktualnie
podejmowanych w skali Europy działań na rzecz popularyzacji LCA
wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz prac Międzynarodowej
Organizacji Standaryzacyjnej nad wytycznymi badań LCA dla
organizacji, należy spodziewać się wzrostu zainteresowania
konsekwencjami środowiskowymi poszczególnych obszarów
działalności przedsiębiorstw. Bez względu na wielkość i profil
działalności, niemal w każdej firmie realizacja wewnętrznych
procesów transportowych stanowi istotną sferę działalności.
Z tego względu zdecydowano się na zgromadzenie danych
inwentarzowych związanych z użytkowaniem wytypowanych
spalinowych i elektrycznych wózków widłowych, jako najczęściej
wykorzystywanych środków transportu wewnątrzzakładowego.
Niniejszy artykuł stanowi część pierwszą dwuczęściowej
publikacji i zaprezentowano w nim wyniki life cycle inventory (Part1),
podczas gdy w części drugiej zawarto wyniki Life Cycle Impact
Assessment (Part2).

WSTĘP
Podmioty gospodarcze mogą różnić się profilem działalności,

procesów transportowych można użyć środowiskowej oceny

ilością zatrudnionych pracowników i poziomem zaawansowania

cyklu życia (LCA), stanowiącej znormalizowaną i akceptowaną

technologicznego, jednak bez względu na swą wielkość i specyfikę,

na świecie technikę zarządzania środowiskowego, która obejmuje

niemal w każdej firmie realizacja wewnętrznych procesów trans-

compilation and evaluation of the inputs, outputs and the potential

portowych stanowi istotny obszar działalności. O ile ekonomiczne

environmental impacts of a product system throughout its life cycle

koszty użytkowania środków transportu wewnątrzzakładowego

(ISO 14040:2006; ISO 14044:2006). W niniejszym dwuczęścio-

stanowią typowy składnik rachunkowości przedsiębiorstw,

wym cyklu artykułów zaprezentowano wyniki analizy zbioru

o tyle związane z tym konsekwencje środowiskowe są często

wejść i wyjść (Part 1) oraz wyniki oceny wpływu na środowisko

pomijane. W wielu przypadkach, szczególnie w małych i średnich

(Part 2) dla energetycznych aspektów użytkowania wytypo-

organizacjach, brak świadomości konieczności ponoszenia opłat

wanych wózków widłowych, jako najczęściej eksploatowanych

za korzystanie ze środowiska z tytułu eksploatacji środków trans-

środków transportu wewnętrznego. Za przeprowadzeniem tego

portu wewnątrzzakładowego, co dotyczy szczególnie pojazdów

typu analizy przemawiały następujące argumenty:

pozadrogowych, takich jak wózki widłowe, koparki, czy łado-

»» istnieje wiele przykładów analiz LCA dotyczących różnych

warki. Do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

aspektów transportu obejmujących przykładowo: cykle
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życia pojazdów lub ich elementów konstrukcyjnych (Puri

lotowych, jednak są one wyrażone w jednostkach trudnych

et al., 2009; Amatayakul and Ramnas, 2001; Schmidt and

do bezpośredniego zastosowania w badaniach LCA (g/kWh).

Butt, 2006; Finkbeiner et al., 2006; Howe et al., 2013), eks-

Ponadto wartości te wyprowadzano z pomiarów dokonywa-

ploatację (Querini et al., Koffler and Rohde-Brandenburger,

nych zgodnie z wytycznymi norm z grupy ISO 8178s (ISO

2011; Bartolozzi et. al., 2013; Patterson et. al, 2013), czy też

8178–1:2006), a więc na stanowisku badawczym (hamowni

kwestie związane z użytkowaniem infrastruktury transporto-

silnikowej) w warunkach statycznych eksploatacji silnika,

wej (Changa and Kendall, 2011; Huang et al., 2009; Yu and

co w pełni nie odzwierciedla rzeczywistych warunków użyt-

Lu, 2012; Azhar Butta et al., 2012; Du and Karoumi, 2012).

kowania wózków widłowych,

W większości przypadków dotyczą one jednak transportu

»» w ogólnych bazach danych LCA (ecoinvent, 2013; ELCD,

pozazakładowego. Stwierdzono istnienie tylko pojedynczych

2013) dostępne są pełne i rzetelne dane inwentarzowe

doniesień dotyczących analiz LCA zorientowanych na środ-

(zużycie paliwa, emisje do powietrza, wody i gleby) dla pro-

kach transportu wewnątrzzakładowego (Takehisa, 2002;

cesów spalania paliw kopalnych w silnikach spalinowych

Toyota, 2003; Jungheinrich, 2010),

samochodów osobowych, które w dużej mierze odpowiadają

»» w chwili obecnej trwają prace Międzynarodowej Organizacji

silnikom stosowanym w wózkach widłowych wytypowanych

Normalizacyjnej (ISO/TC 207/SC 5 Life cycle assessment)

do analizy. Jednakże dane te przeliczone są na osobokilometr,

na rzecz opracowania wytycznych dla realizacji badań LCA

a więc jednostkę typową dla transportu osobowego, nie zaś

dla organizacji (ISO/NP TS 14072), a także prace podję-

towarowego. Dodatkowo, parametry pracy silników eksplo-

te w tym zakresie przez SETAC/UNEP (Life Cycle Initiative,

atowanych w samochodach osobowych są różne w stosunku

2012–2016). Oznacza to, że LCA przestanie być w przyszłości

do parametrów pracy silników stosowanych w wózkach

techniką definicyjnie dedykowaną tylko produktom i usługom,

widłowych, co powoduje, że dane te są trudne do zastosowa-

bowiem będą istniały formalne wytyczne do realizacji tego

nia w odniesieniu do pojazdów pozadrogowych.

typu badań także w odniesieniu do organizacji. Dodatkowo
oznacza to, że analizie LCA poddawane będą poszczególne

Wobec istnienia zaledwie pojedynczych przykładów realiza-

obszary działalności organizacji, wśród których realizację

cji badań LCA dla środków transportu pozadrogowego i braku

wewnętrznych procesów transportowych można uznać

stosownych informacji w bazach danych, podjęto się zebrania

za kluczowy element. Można zatem spodziewać się w nieda-

danych inwentarzowych związanych ze zużyciem energii i emisją

lekiej przyszłości wzrostu zapotrzebowania na rzetelne dane

gazów wylotowych do powietrza dla wybranych typów wózków

inwentarzowe dotyczące tego typu aktywności,

widłowych oraz określenia wynikającego z tego oddziaływania

»» stwierdzono brak danych inwentarzowych w bazach danych

na środowisko. Dane uzyskano z wykorzystaniem najnowszej

LCA dotyczących użytkowania wózków widłowych. W naj-

technologii badań silników spalinowych tj. w warunkach rze-

nowszej wersji bazy ecoinvent v.3 (ecoinvent, 2013) zawarte

czywistej eksploatacji i poddano je przeliczeniu na jednostki

są informacje dotyczące tylko koparek i ładowarek, podczas

powszechnie stosowane w badaniach LCA.

gdy w ogólnodostępnej bazie ELCD opracowanej przez Institute for Environment and Sustainability, Joint Research Centre

BADANIA

stwierdzono obecność danych inwentarzowych tylko dla

W badaniach wykorzystano środowiskową oceną cyklu życia

koparki (ELCD, 2013). W nielicznych przykładach badań LCA

(LCA), której metodyka przewiduje realizację czterech faz: goal

dla wózków widłowych realizowanych przez samych produ-

and scope definition, life cycle intventory, life cycle impact as-

centów (Jungheinrich, 2010), nie przeprowadzano pomiarów

sessment and intrepretation (ISO 14044:2006). W niniejszym

emisji gazów wylotowych, ale dokonywano obliczeń na pod-

artykule zostaną omówione główne decyzje podjęte w ramach

stawie współczynników przeliczeniowych tj. współczynników

fazy pierwszej oraz zostaną zaprezentowane wyniki analizy

konwersji CO2 dla poszczególnych paliw,

zbioru wejść i wyjść. Rezultaty Life Cycle Impact Assessment

»» funkcjonujące normy emisyjne dla silników spalinowych
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zawarto w części drugiej artykułu (Part 2).

pojazdów pozadrogowych (Stage I, Stage II, Stage IIIA, Stage

Zasadniczym celem badań było uzyskanie (opartych na po-

IIIB, Stage IV) (DIRECTIVE 97/68/EC; DIRECTIVE 2002/88/

miarach przeprowadzanych w warunkach rzeczywistych) danych

EC; DIRECTIVE 2004/ 26/EC; COMMISSION DIRECTIVE

związanych z energetycznymi aspektami eksploatacji wózków

2010/26/EU; COMMISSION DIRECTIVE 2012/46/EU)

widłowych o różnych napędach i wykazanie ich w sposób wła-

podają wszakże wartości referencyjne dla emisji gazów wy-

ściwy dla badań LCA (Part 1). Za drugi cel obrano określenie
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CZYTASZ: Ekologiczna ocena cyklu życia w eksploatacji wózków widłowych

oddziaływania na środowisko związanego z realizacją jednostki

ki wykazywały podobną wysokość podnoszenia równą 3 000

funkcjonalnej przez różne typy wózków (Part 2). Założono,

mm oraz wolny skok wideł na poziomie 150 mm. Wytypowano

że z punktu widzenia funkcji realizowanej przez procesy trans-

wózki o udźwigu 1,6 t (typy: LPG2, LPG3, LPG4, ELE2, ELE3)

portowe, najlepiej dokonać przeliczeń danych na tonokilometr

oraz 3 t (typy: LPG1, DSL1, DSL2, DSL3, ELE1), ponieważ po-

(tkm), jako jednostkę powszechnie stosowaną w bazach danych

jazdy o takich parametrach są najczęściej stosowane w polskich

LCA w odniesieniu do transportu towarów. w analizach silniko-

przedsiębiorstwach (Widlak List, 2013). Wszystkie analizowane

wych stosuje się jako jednostki przeliczeniowe g/km (odniesio-

wózki stanowiły nowe pojazdy, wyprodukowane przez trzech

ne do drogi) lub g/kWh (odniesione do pracy wygenerowanej

producentów będących liderami na światowym rynku, których

przez silnik).W przypadku przebiegów pustych przeliczono

łączny udział w polskim rynku wózków widłowych w 2012

dane na 1 km. W związku z powyższym, dla przewozu ładunku

roku wyniósł 40% dla pojazdów nowych i 33,5% dla pojazdów

jednostkę funkcjonalną zdefiniowano jako przetransportowanie

używanych (Widlak List, 2013) [Patrz: tabele 1 i 2, przyp. red].

ładunku o masie 1 tony na dystansie 1 km natomiast dla przejazdów pustych, jako pokonanie dystansu o długości 1 km przez

TESTY

pojazd nieobciążony ładunkiem.

Do pomiaru szkodliwych składników gazów wylotowych wyko-

Analizę przeprowadzono w zakresie „well-to-wheels”, co ozna-

rzystano mobilny przyrząd SEMTECH DS z grupy PEMS (Portable

cza, że włączono procesy produkcji i transportu paliwa do użyt-

Emissions Measurement System), który umożliwia pomiar stężenia

kownika („well – to – tank”) oraz aspekty środowiskowe bez-

dwutlenku węgla (CO2), tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NOx

pośrednio związane z użytkowaniem paliwa („tank-to-wheels”).

= NO+NO2) oraz węglowodorów ogółem (THC) i tlenu (O2) (Fig.

Do analizy wytypowano 7 wózków widłowych z silnikami

1). Pomiar CO i CO2 odbywa się przy użyciu analizatora NDIR

spalinowymi (4 zasilane LPG oraz 3 zasilane olejem napędo-

(Non-Dispersive Infrared), NOx mierzone są analizatorem NDUV

wym) oraz 3 wózki widłowe z napędem elektrycznym prądu

(Non-Dispersive Ultraviolet), THC analizatorem FID (Flame Ioni-

zmiennego (AC), których ogólną charakterystykę techniczną

zation Detector), a do pomiaru O2 wykorzystywany jest czujnik

zaprezentowano w tabelach 1 i 2. Wszystkie analizowane wóz-

elektrochemiczny. Zakresy pomiarowe analizatorów dla mierzo-

Table 1: Technical data of internal combustion (IC) forklifts under study
PARAMETER

UNIT

LPG forklifts

DIESEL forklifts

LPG1

LPG2

LPG3

LPG4

DSL1

DSL2

DSL3

CHARACTERISTICS

Operation

na.

Rider seated

Rider seated

Rider seated

Rider seated

Rider seated

Rider seated

Rider seated

Capacity (Q)

kg

3000

1600

1600

1750

3000

3500

2500

WEIGHTS

Truck weight

kg

4200

2800

2840

2630

4200

4821

3600

Free lift

mm

160

150

150

150

160

150

150

Lift

mm

3020

3300

3300

2960

3020

3300

2960

Fork carriage
ISO 2328,
DIN 15173

na.

3/A

2/A

2/A

2/A

3/A

3/A

2/A

Engine type

na.

BEF

BEF

K21

4Y-ECS

CBHA

BYA

1DZ-III

Engine rating
to ISO 1585

kW

38

31

29

38

44

43

36

No. of cylinders

na.

4

4

4

4

4

4

4

Swept volume

cm3

2000

1980

2065

2237

2000

1968

2486

Fuel consumption
to VDI Cycle

Diesel l/h

2,9

2,2

2,2

no data

2,8

3,7

3,6

Drive control

na.

Stilltronic

Hydrostatic

Hydrodynamic

Do uzupełnienia

Stilltronic

Hydrostatic

Do uzupełnienia

Travel speed,
with load

km/h

21

19,5

18,7

18,5

21

20,8

17

Travel speed,
without load

km/h

21

19,5

19,5

19

21

20,8

17,5

BASIC DIMENSIONS

ENGINE

OTHERS
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Table 2: Technical data of electric forklifts under study
PARAMETER

CHARACTERI-STICS

ELECTRIC forklifts
ELE1

ELE2

ELE3

Operation

na.

Rider seated

Rider seated

Rider seated

Capacity (Q)

kg

3500

1600

1500

Truck weight

kg

6495

3001

3070

Free lift

mm

160

150

145

Lift

mm

2980

3000

3300

Fork carriage ISO 2328,
DIN 15173

na.

3/A

2/A

2

Drive motor, 60 minute
rating

kW

15

4,5

8,3

Hoist motor 15 % rating

kW

25

11,5

10,4

WEIGHTS

BASIC DIMENSIONS

E-MOTOR

OTHERS

UNIT

Battery voltage

V

80

48

48

Battery capacity

Ah

840

625

510

Energy consumption
to VDI Cycle

kWh/h

9,7

4,8

3,4

Drive control

na.

Impulse/AC

Impulse/AC

Impulse/AC

Travel speed, with load

km/h

19

17

17

Travel speed, without
load

km/h

20

17

18

nych związków wynoszą odpowiednio: CO2 – 0–20% (dokładność ±3%), CO – 0–10% (dokładność ±3%), NOx – 0–3000 ppm
(dokładność ±3%), THC – 0–10 000 ppm (dokładność ±2,5%)
oraz O2 – 0–20% (dokładność ±1%).
Przyrząd posiada własną stację meteorologiczną umożliwiającą pomiar ciśnienia, temperatury oraz wilgotności powietrza.
Wyposażony jest również w moduł GPS (Global Positioning System) oraz umożliwia komunikację z systemem diagnostycznym
pojazdu. Pomiar masowego natężenia przepływu gazów wylotowych odbywa się przy użyciu przepływomierza działającego
na zasadzie rurki Pitota.
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Figure 1. Sposób zamontowania aparatury pomiarowej na wózku widłowym

Przebieg testu wg specyfikacji VDI2198 odzwierciedla wa-

W praktyce badania homologacyjne wózków widło-

runki eksploatacji wózków widłowych wykonujących pracę ma-

wych w aspekcie emisji szkodliwych składników gazów wyloto-

gazynową – zmiana miejsca składowania towaru w przestrzeni

wych wykonywane są wyłącznie na silnikowych stanowiskach

magazynowej (hala, regał ect.). Jednak prace magazynowe nie

hamulcowych. W takich przypadkach badany jest sam silnik.

są jedyną formą wykorzystywania wózków. Są one również

W celu oceny zapotrzebowania energetycznego wózków wi-

wykorzystywane do przeładunku towarów z pojazdu do hali

dłowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistej eksploatacji

magazynowej i odwrotnie. W tej sytuacji cykl pracy wózka skła-

wprowadzono, w ramach stosowanej przez producentów specy-

da się z przewozu ładunku oraz z tzw. pustego przebiegu (bez

fikacji VDI 2198 (VDI2198, 2012), dodatkowy cykl jezdny. Cykl

ładunku) i właśnie taki cykl jest najczęściej spotykany w centrach

ten przewiduje wykonanie 60 pomiarów zużycia energii w ciągu

logistyczno-magazynowych. Ze względu na ten fakt zdecydowa-

jednej godziny. Specyfikacja VDI2198 definiuje cykl roboczy

no się nieco zmodyfikować cykl jezdny proponowany w specy-

jako realizację ciągu następujących czynności: dojazd z ła-

fikacji VDI2198 i opracować nowy cykl roboczy będący jeszcze

dunkiem do zatoczki magazynowej A – podniesienie ładunku

dokładniejszym odwzorowaniem rzeczywistych warunków

na wysokość 2 metrów; opuszczenie ładunku i wycofanie wóz-

eksploatacji wózków widłowych. Opracowany cykl składa

ka z zatoczki; dojazd do zatoczki B znajdującej się w odległości

się z dwóch faz: przewozu ładunku oraz pustego przebiegu

30 metrów – podniesienie ładunku na wysokość 2 metrów oraz

(Fig. 2). Rozpoczyna się od podniesienia (1) na wysokość 1 me-

opuszczenie ładunku i wyjazd wózkiem do pozycji wyjściowej.

tra i opuszczenia ładunku w pierwszej zatoczce. Następnie kieru-
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jący opuszcza zatoczkę wraz z towarem (2) i udaje się do drugiej

i wraca bez ładunku, tą samą drogą, do pierwszej zatoczki (6).

zatoczki pokonując dystans 30 metrów (3). W drugiej zatoczce

Taki przebieg odzwierciedla typową procedurę załadunku/roz-

kierujący wózkiem zdejmuje ładunek (4), wycofuje wózek (5)

ładunku wózka widłowego.

Figure 2. Schemat cyklu roboczego opracowanego na potrzeby przeprowadzonych badań

Wszystkie pomiary emisji szkodliwych składników gazów wy-

czeniu na 1 km (pokonanie dystansu o długości 1 km przez pojazd

lotowych ze spalinowych wózków widłowych przeprowadzono

nieobciążony ładunkiem). Wartości podane w tabeli 3 stanowią

na otwartej przestrzeni na placach przed magazynami logistyczny-

średnie arytmetyczne (xmean) z dziesięciu pomiarów każdego

mi. Były one realizowane w krótkim odstępie czasu (wrzesień/paź-

parametru dokonywanych przy użyciu urządzenia SEMTECH

dziernik 2013 roku) i w porównywalnych warunkach pogodowych.

DS [Patrz: tabela nr 3, przyp. red.].

Dla każdego analizowanego wózka wykonano łącznie 10 cykli
pomiarowych wg cyklu roboczego przedstawionego na Fig. 2.

W tabeli 4 wykazano jedyny energetyczny element inwentarzowy związany z użytkowaniem elektrycznych wózków widłowych tj. zużycie energii elektrycznej (jako wejście z technosfery)

WYNIKI POMIARÓW DLA ANALIZOWANYCH WÓZKÓW
WIDŁOWYCH

w przeliczeniu na 1 tkm oraz 1km [Patrz: tabela nr 4, przyp. red].
W przypadku wózków widłowych napędzanych silnikami

Poniżej zaprezentowano otrzymane wyniki pomiarów dla anali-

spalinowymi, dane dotyczące zużycia paliwa, powietrza oraz

zowanych wózków widłowych. W przypadku tych napędzanych

emisji gazów należy uznać za informacje o bardzo wysokiej

silnikami spalinowymi (tab. 3) wykazano zużycie tlenu z powietrza

jakości. Zostały one uzyskane za pomocą najnowszej techno-

(jako wejście ze środowiska), zużycie paliwa (jako wejście z tech-

logii pomiarów emisji szkodliwych składników gazów wyloto-

nosfery) oraz emisje do dwutlenku węgla (CO2), tlenku węgla

wych dokonywanych w rzeczywistych warunkach eksploatacji,

(CO), tlenków azotu (NOx) oraz węglowodorów (THC). Ponieważ

a więc w miejscu i w czasie realizacji analizowanych procesów

przyrząd mobilny SEMTECH DS umożliwia dokonanie pomiaru

transportowych. Można je zatem uznać za pierwotne dane

węglowodorów ogółem, to w odniesieniu do silników LPG przy-

specyficzne. Ponieważ pomiary te dokonywane były w cyklach

jęto następujący uśredniony skład emisji węglowodorów: aliphatic

10 powtórzeń, możliwe było określenie niepewności wyników

alkanes 57%, aliphatic alkenes 15%, aromatic hydrocarbons 26%
silników diesla: aliphatic alkanes 61%, aliphatic alkenes 18,1%,

przez obliczenie odchylenia standardowego (σx) oraz klasyczσ
nego współczynnika zmienności ( Vx= x ) (Ignatczyk and
Xmean
Chromińska, 2004). W tabelach 5 i 6 zaprezentowano ocenę

aromatic hydrocarbons 17,8% and acetylenes 3,1% (Carey and

jakości uzyskanych danych dla wózków z silnikami spalinowy-

Cohen, 1980; Hammerle et al., 1994).

mi (tabela 5 – wózki zasilane LPG, tabela 6 – wózki zasilane

and acetylenes 2% (Merkisz and Kozak, 2002) natomiast dla

Pierwsza część tabeli 3 obejmuje wyniki pomiarów dla prze-

olejem napędowym). W większości przypadków stwierdzono

jazdów z ładunkiem w przeliczeniu na 1 tkm (przetransportowanie

niskie współczynniki zmienności (poniżej 35%), co wskazuje

ładunku o masie 1 tony na dystansie 1 km), podczas gdy druga

na niską dyspersję i oznacza, że wartości średnich arytmetycz-

część prezentuje wyniki dla przejazdów bez ładunku w przeli-

nych wykazane w tabelach 3 i 5 dobrze charakteryzują średni
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poziom badanych parametrów. W pojedynczych przypadkach

osoby pochodzące z poszczególnych firm udostępniających

dla wybranych parametrów uzyskano wysokie wartości współ-

wózki do analizy. Osoby te różniły się doświadczeniem i wyczu-

czynnika zmienności, co można tłumaczyć nierównomierną

ciem obsługiwanego pojazdu. W związku z tym należy założyć,

jazdą kierowców. W każdym przypadku wózki obsługiwane

że na zróżnicowanie wyników miał swój wpływ czynnik ludzki,

były przez profesjonalnych operatorów, jednak były to różne

co jednak tym bardziej zbliża wyniki do warunków rzeczywi-

Table 3: Energy related inventory data for operation of the forklifts fitted with internal combustion engines
DRIVE WITH LOAD [1 tkm]
NAME

UNIT

LPG forklifts
LPG1

LPG2

DIESEL forklifts
LPG3

LPG4

DSL1

DSL2

DSL3

199,92

256,02

225,13

159,03

INPUTS FROM NATURE
OXYGEN,
IN AIR

g

98,14

226,4

LPG

dm3

1,85

3,72

2,53

3,39

-

-

-

DIESEL OIL

dm

-

-

-

-

0,83

0,97

0,64

170,3

INPUTS FROM TECHNOSPHERE

3

OUTPUTS TO NATURE (EMISSIONS TO THE AIR)
CARBON
DIOXIDE

g

2959,57

6023,32

4036,34

5166,63

2152,85

2556,34

1681,15

CARBON MONOXIDE

g

27,04

4,06

20,04

181,62

15,62

3,01

3,22

NITROGEN
OXIDES

g

19,63

42,23

56,05

56,27

19,53

32,63

8,31

TOTAL HYDROCARBONS
where:

g

3,06

4,03

15,73

19,96

3,05

1,35

0,9

aliphatic alkanes

g

1,75

2,3

8,96

11,37

1,86

0,83

0,55

aliphatic
alkenes

g

0,46

0,6

2,36

2,99

0,55

0,24

0,16

aromatic hydrocarbons

g

0,8

1,05

4,09

5,19

0,54

0,24

0,16

acetylenes

g

0,06

0,08

0,31

0,4

0,09

0,04

0,03

LPG4

DSL1

DSL2

DSL3

42,82

124,86

180,75

122,13

DRIVE WITHOUT LOAD [1 km]
NAME

UNIT

LPG forklifts
LPG1

LPG2

DIESEL forklifts
LPG3

INPUTS FROM NATURE
OXYGEN,
IN AIR

g

64,81

80,24

LPG

dm3

1,21

1,36

2,53

0,73

-

-

-

DIESEL OIL

dm3

-

-

-

-

0,4

0,81

0,51

68,17

INPUTS FROM TECHNOSPHERE

OUTPUTS TO NATURE (EMISSIONS TO THE AIR)

38

CARBON
DIOXIDE

g

1935,16

2161,19

4036,34

1104,07

1036,92

2143,57

1352,01

CARBON MONOXIDE

g

13,36

22,83

20,04

47,49

7,12

2,08

2,32

NITROGEN
OXIDES

g

13,9

20,07

56,05

12,86

9,42

27,15

6,41

TOTAL HYDROCARBONS
where:

g

1,51

2,04

15,73

3,93

1,52

1,03

0,69

aliphatic alkanes

g

0,86

1,16

8,96

2,24

0,93

0,63

0,42

aliphatic
alkenes

g

0,23

0,31

2,36

0,59

0,28

0,19

0,13

aromatic

g

0,39

0,53

4,09

1,02

0,27

0,18

0,12

acetylenes

g

0,03

0,04

0,31

0,08

0,05

0,03

0,02
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CZYTASZ: Ekologiczna ocena cyklu życia w eksploatacji wózków widłowych

stych, jest to zgodne z charakterem prowadzonych badań przy

przez producentów w specyfikacjach technicznych pojazdów.

wykorzystaniu mobilnych przyrządów z grupy PEMS [Patrz:

Do obliczeń oceny wpływu na środowisko, dane inwentarzowe

tabele nr 5 i 6, przyp. red].

obejmujące procesy wydobycia, przeróbki i transportu paliw

Informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez wózki

oraz produkcji energii elektrycznej zostaną pobrane z bazy

widłowe uzyskano na drodze przeliczeń wartości podawanych

danych ecoinvent. W odniesieniu do produkcji energii zostaną

Table 4: Energy related inventory data for operation of the forklifts fitted with electric drive
DRIVE WITH LOAD [1 tkm]
NAME

UNIT

DRIVE WITHOUT LOAD [1 km]
Forklifts with ELECTRIC DRIVE

ELE1

ELE2

ELE3

ELE1

ELE2

ELE3

0,49

0,28

0,19

INPUTS FROM TECHNOSPHERE
Electricity

kWh

0,51

0,28

0,2

Table 5: Statistical characteristic of inventory data during LPG forklifts’ operation
LP gas forklifts, DRIVE WITH LOAD [1 tkm]
NAME

UNIT

OXYGEN,
IN AIR

Standard deviation (σx)

Variation coefficient (Vx) [%]

LPG1

LPG2

LPG3

LPG4

LPG1

LPG2

LPG3

LPG4

g

8

28,88

22,65

13,46

8,15

12,75

13,3

6,73

LPG

dm3

0,15

0,47

0,29

0,24

8,28

12,71

11,47

6,96

CARBON
DIOXIDE

g

231,65

764,39

460,29

347,05

7,83

12,69

11,4

6,72

CARBON
MONOXIDE

g

14,28

4,18

2,79

32,48

52,81

102,94

13,92

17,88

NITROGEN
OXIDES

g

1,99

4,4

3,18

6,12

10,14

10,41

5,682

10,88

TOTAL HYDROCARBONS

g

1,16

1,49

2,57

1,52

37,73

37,07

16,32

7,62

LP gas forklifts, DRIVE WITHOUT LOAD [1 km]
NAME

UNIT

OXYGEN,
IN AIR

Standard deviation (σx)

Variation coefficient (Vx) [%]

LPG1

LPG2

LPG3

LPG4

LPG1

LPG2

LPG3

LPG4

g

1,98

3,68

4,14

4,17

3,06

4,59

6,071

9,73

LPG

dm3

0,04

0,08

0,06

0,07

3,18

5,73

5,626

9,69

CARBON
DIOXIDE

g

56,07

109,55

95,65

107,36

2,9

5,07

5,697

9,72

CARBON
MONOXIDE

g

4,28

11,91

0,8

8

32,05

52,18

8,404

16,85

NITROGEN
OXIDES

g

1,73

2,3

3,33

1,91

12,46

11,44

11,84

14,85

TOTAL HYDROCARBONS

g

0,62

0,8

2,58

0,66

40,94

39,37

38,49

16,69

wykorzystane dane uwzględniające scenariusz produkcji energii

oddziaływanie na środowisko jest wykorzystywanie nieodna-

elektrycznej w Polsce [Patrz: tabela nr 7, przyp. red.].

wialnych paliw kopalnych oraz emitowanie do powietrza zanie-

Tabele 3 i 4 pokazują, że realizacja jednostki funkcjonalnej

czyszczeń powstających w skutek spalania paliwa. Fakt, że w ta-

polegającej na przewiezieniu 1 tony ładunku na odległość 1 ki-

beli 3 zużycie paliwa zostało przyjęte jako wejście z technosfery

lometra (1tkm) oraz zrealizowaniu przejazdu bez ładunku na od-

oznacza, że przy obliczaniu wpływu na środowisko powinny

ległości 1 kilometra (1km) przez wytypowane wózki napędzane

być uwzględnione wszystkie procesy technologiczne od kołyski

silnikami spalinowymi oraz wyposażonymi w napęd elektryczy

(cradle) do bramy (gate), co w praktyce określane jest analizą

związana jest z jakościowo odmiennymi wejściami i wyjściami

„well-to-tank”. W takim przypadku ze zużyciem paliwa wiązać się

inwentarzowymi. W przypadku wózków z silnikami spalinowymi,

będą: wydobycie pierwotnego nieodnawialnego nośnika energii

aspektami środowiskowymi mającymi potencjalne negatywne

ze złoża (kołyska), jego przeróbka oraz transport do finalnego
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Table 6: Statistical characteristic of inventory data during Diesel forklifts’ operation
DIESEL forklifts, DRIVE WITH LOAD [1 tkm]
NAME

Standard deviation (σx)

UNIT

DSL1

Variation coefficient (Vx) [%]

DSL2

DSL3

DSL1

DSL2

DSL3

OXYGEN, IN AIR

g

21,61

38,44

10,64

8,44

17,07

6,69

DIESEL OIL

dm3

0,07

0,148

0,04

8,64

15,26

6,99

CARBON DIOXIDE

g

187,08

389,9

117,57

8,69

15,25

6,99

CARBON MONOXIDE

g

1,37

1,129

0,2

8,78

37,51

6,22

NITROGEN
OXIDES

g

1,66

7,307

0,56

8,48

22,4

6,7

TOTAL HYDROCARBONS

g

0,25

0,221

0,06

8,1

16,35

7,15

DIESEL forklifts, DRIVE WITHOUT LOAD [1 km]
NAME

UNIT

OXYGEN, IN AIR

g

DIESEL OIL

dm

CARBON DIOXIDE

Standard deviation (σx)

Variation coefficient (Vx) [%]

DSL1

DSL2

DSL3

DSL1

DSL2

DSL3

29,95

18,46

7,45

23,99

10,21

6,1

0,1

0,09

0,05

25,9

11,54

9,32

g

268,9

247,22

126,24

25,93

11,53

9,34

CARBON MONOXIDE

g

2,31

0,71

0,16

32,49

34,29

6,76

NITROGEN
OXIDES

g

2,3

3,21

0,52

24,43

11,84

8,15

TOTAL HYDROCARBONS

g

0,39

0,17

0,07

25,91

16,66

9,64

3

Table 7: Energy related inventory data for the forklifts’ operation – as average values calculated from SEMTECH DS measurements for analyzed forklifts
NAME

UNIT

OXYGEN, IN AIR

g

LPG

DRIVE WITH LOAD [1 tkm]
LPG average

DSL average

173,69

213,39

DRIVE WITHOUT LOAD [1 km]
ELE average

LPG average

DSL average

ELE average

64,01

142,58

-

INPUTS FROM NATURE
-

INPUTS FROM TECHNOSPHERE
dm

3

2,87

-

-

1,46

-

-

DIESEL OIL

dm

3

-

0,81

-

-

0,57

-

ELECTRICITY

kWh

-

-

0,33

-

-

0,32

OUTPUTS TO NATURE (EMISSIONS TO THE AIR)

40

CARBON DIOXIDE

g

4546,47

2130,11

-

2309,19

1510,83

-

CARBON MONOXIDE

g

58,19

7,28

-

25,93

3,84

-

NITROGEN
OXIDES

g

43,55

20,16

-

25,72

14,33

-

TOTAL HYDROCARBONS
where:

g

10,69

1,77

-

5,8

1,08

-

aliphatic alkanes

g

6,1

1,08

-

3,31

0,66

-

aliphatic alkenes

g

1,6

0,32

-

0,87

0,2

-

aromatic

g

2,78

0,31

-

1,51

0,19

-

acetylenes

g

0,21

0,05

-

0,12

0,03

-
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użytkownika. Emisje do powietrza powstające przy spalaniu paliwa w silnikach wózków widłowych stanowią z punktu widzenia
LCA inną kategorię inwentarzową tzw. strumienie elementarne
(ISO 14040:2006), które definiuje się jako wyjścia do środowiska nie podlegające dalszemu przetworzeniu przez człowieka.
Szkodliwe składniki gazów wylotowych emitowane są na niedużych wysokościach (usuwane z silnika przez układ wylotowy

Jeśli spojrzeć na problem
tylko z punktu widzenia

pojazdu), to konsekwencje środowiskowe i ekspozycja na ludzi

przedsiębiorstwa, to stosowanie

następują bezpośrednio oraz lokalnie, a więc w miejscu i czasie

wózków elektrycznych jest

realizacji procesu. Fakt, że zarówno zużycie paliwa przez silniki
spalinowe wózków widłowych, jak i emisja gazów wylotowych

procesem czystszym oraz

zachodzą bezpośrednio na terenie samych przedsiębiorstw,

bezpośrednio nie prowadzącym

zużycie paliwa i emisja niosą za sobą koszty ekonomiczne.
Z tego tytułu bowiem, w myśl zasady „zanieczyszczający płaci”

do powstawania emisji

i zgodnie z prawodawstwem unijnym (DIRECTIVE 2008/50/EC,

zanieczyszczeń. Jeśli jednak

DIRECTIVE 2008/1/EC, COMMISSION DECISION of 18 July
2007) oraz polską ustawą Prawo Ochrony Środowiska (EPLA,
2001) powstaje dla przedsiębiorców obowiązek uiszczania

poszerzyć analizę o procesy
zachodzące na wszystkich

opłaty za korzystanie ze środowiska.
Tabela 4 zawiera tylko jeden energetyczny aspekt użytko-

etapach cyklu życia

wania elektrycznych wózków widłowych – zużycie energii

paliwa kopalnego i energii

elektrycznej. Z punktu widzenia użytkownika wózków, nie

elektrycznej, to wynik wcale

dochodzi do bezpośredniego wykorzystania paliwa kopalnego
oraz emisji szkodliwych składników gazów wylotowych na-

nie musi być przesądzony.

stępujących bezpośrednio na terenie przedsiębiorstwa. Jeśli
ograniczyć analizę tylko do granic przedsiębiorstwa, to należy
uznać, że wykorzystanie elektrycznych wózków widłowych jest
środowiskowo lepszym rozwiązaniem. Jednakże zgodnie z me-

WNIOSKI KOŃCOWE

todyką LCA i faktem, że zużycie energii elektrycznej jest wej-

W świetle powyższych informacji trudno jednoznacznie stwier-

ściem z technosfery, to do oceny wpływu na środowisko należy

dzić, który typ wózków widłowych charakteryzuje się mniejszym

uwzględnić całą historię technologiczną produkcji energii elek-

oddziaływaniem na środowisko. Jeśli spojrzeć na problem tyl-

trycznej, od wydobycia pierwotnych nośników ze złoża (kołyska),

ko z punktu widzenia przedsiębiorstwa, to stosowanie wózków

przez ich przeróbkę, transport, spalanie w elektrowni i trans-

elektrycznych jest procesem czystszym oraz bezpośrednio nie

port energii finalnej w sieci przesyłowej. W takim przypadku

prowadzącym do powstawania emisji zanieczyszczeń. Jeśli

choć emisje z tytułu spalania paliwa nie następują u samego

jednak poszerzyć analizę o procesy zachodzące na wszystkich

użytkownika wózka widłowego, to mają swoje miejsce w cyklu

etapach cyklu życia paliwa kopalnego i energii elektrycznej,

życia paliwa i w procesach wcześniej dokonywanych w łańcuchu

to wynik wcale nie musi być przesądzony. W takim przypad-

dostaw (upstream processes). Kluczową sprawą pozostaje zatem

ku w analizie uwzględnia się pośrednie aspekty środowiskowe,

struktura produkcji energii w danym kraju lub u konkretnego do-

na które przedsiębiorca często nie ma wpływu np. struktura

stawcy, od którego użytkownik pojazdów ją pozyskuje. W przy-

produkcji energii elektrycznej w danym kraju. Z drugiej jednak

padku Polski, gdzie w niemal 97% produkcja energii elektrycznej

strony takie podejście wydaje się słuszne, bowiem ukazuje pełen

oparta jest na węglu kamiennym i brunatnym (Demand for fuels

obraz konsekwencji środowiskowych związanych z różnym na-

and energy, 2009), sektor energetyczny odpowiada za znaczą-

pędami wózków widłowych. W niniejszym artykule zaprezento-

ce w skali całej gospodarki emisje zanieczyszczeń do powietrza,

wano dane dotyczące użytkowania wytypowanych wózków na-

których redukcja jest jednym z głównym założeń Energy Policy

pędzanych silnikami spalinowymi oraz napędem elektrycznym.

of Poland until 2030 roku (Energy Policy, 2009).

Wyniki oceny wpływu na środowisko i analizę konsekwencji
środowiskowych zawarto w części drugiej publikacji (Part2).
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JAK PORADZIĆ
SOBIE Z ODPADAMI
W MAGAZYNIE?
STENA RECYCLING
Odpady w magazynach i centrach logistycznych nie muszą być problemem. Warto wykorzystać
sprawdzone rozwiązania.
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CZYTASZ: Jak poradzić sobie z odpadami w magazynie?

Pierwszym i najważniejszym krokiem

jednocześnie. Dzięki temu wykorzystanie

pojemniki zbiorcze są urządzeniami pra-

do polepszenia gospodarowania odpada-

wózka widłowego do gospodarowania

sującymi z wymiennymi zasobnikami. Za-

mi w magazynie jest odpowiednia identy-

odpadami jest optymalne.

pewnia to ciągłość korzystania z systemu

fikacja generowanych rodzajów odpadów,

Jeśli firma posiada magazyn, w którym

gospodarowania odpadami przy wymianie

ich masy, objętości i miejsca powstania.

wykonuje wiele zadań polegających

Jest to klucz do optymalizacji, a co za tym

na przepakowywaniu, efektywnym roz-

idzie szansa na redukcję kosztów.

wiązaniem są rotokompaktory. Instaluje

CZY WIESZ, ŻE MAGAZYN MOŻE BYĆ

Kolejnym etapem jest wstawie-

się je w obszarach wytwarzania dużej

ŹRÓDŁEM CENNYCH MATERIAŁÓW?

nie odpowiednich pojemników zbior-

ilości małych kartonów. – Dzięki ro-

Wiele sprzętów, które zużywają się w trak-

czych, do których pracownicy magazynu

tokompaktorom pracownik nie traci

cie pracy w magazynie lub centrum lo-

będą w wygodny, szybki i ergonomiczny

czasu na składanie pudełek i szukanie

gistycznym, może zostać przetworzo-

sposób mogli wrzucać odpady. – Pojem-

miejsca w pojemniku. Po prostu wkłada

nych i ponownie wykorzystanych już jako

niki powinny być tak ustawione, aby nie

karton do okna wrzutowego, a maszy-

materiał w nowych produktach.

kolidowały z ruchem pieszych i pracą

na niszczy opakowanie, tworząc zbitą

Odzysk materiałowy możliwy

maszyn. Ich rozmieszczenie należy do-

masę strzępów w jej wnętrzu. Tak ubite

jest w przypadku regałów i barierek za-

brać w taki sposób, aby pracownik spę-

ścinki przewozi się następnie do praso-

bezpieczających, gaśnic czy pasków sta-

dzał jak najmniej czasu na transporto-

kontenera – opowiada ekspert Stena

lowych. Odzyskuje się opakowania kar-

waniu odpadów – czynności, która nie

Recycling.

tonowe, folie i paski spinające oraz palety

zasobnika pełnego na pusty.

dodaje wartości firmie – wyjaśnia Paweł

Centra logistyczne i magazyny, któ-

drewniane. Zepsute sprzęty elektroniczne

Herman, Starszy specjalista ds. projek-

re generują dużą ilość odpadów drew-

takie jak komputery, skanery, a także

tów w Stena Recycling.

nianych, mogą zastosować urządzenia

oświetlenie zostają zdemontowane i pod-

Wskazane jest, żeby odbiór odpa-

zgniatające typu „roll-packer”. Pozwalają

dane recyklingowi. Z kolei do odzysku

dów z poszczególnych stanowisk był

one na pięcio – a nawet siedmiokrot-

energii, poprzez przetworzenie na paliwo

możliwie najbardziej wygodny. Najlepiej,

ne zagęszczenia masy nasypowej drew-

alternatywne, posłużyć mogą rękawice

aby odbywał się przy pomocy urządzeń

na w porównaniu do luzem wrzuconych

oraz ubiór roboczy.

logistycznych, nie poprzez ręczne prze-

palet do zwykłego kontenera.

Wózki widłowe nie są pojazdami wyma-

noszenie, czy przepychanie pojemników

Zastosowanie nowoczesnych rozwią-

gającymi rejestracji, przez co nie wymaga-

na odpady. Nowoczesnym i wydajnym

zań gospodarowania odpadami również

ją zagospodarowania w Stacji Demontażu

rozwiązaniem jest system kolejkowania

na zewnątrz magazynu lub centrum lo-

Pojazdów. Tak jak i inny sprzęt logistyczny

produktów, tzw. „system mleczarza”, który

gistycznego ma duży wpływ na opty-

mogą zostać poddane procesowi odzysku.

pozwala na wywożenie wielu pojemników

malizację. Najlepiej, gdy zewnętrzne

Dzięki temu materiały zyskują nowe życie.

Wiele sprzętów, które
zużywają się w trakcie
pracy w magazynie lub
centrum logistycznym,
może zostać przetworzonych i ponownie
wykorzystanych już
jako materiał w nowych
produktach.
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AUTOMATYZACJA
MAGAZYNÓW
ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI

Trudno przewidzieć, jakie za kilka lat będą kierunki
rozwoju w zakresie przechowywania i dostawy
dóbr dla klientów. Naprzeciw temu wyzwaniu
już dziś powstają liczne opracowania i publikacje
dotyczące funkcjonowania i przyszłości
logistyki na świecie. Niniejszy artykuł jest
streszczeniem raportu przedsiębiorstwa DEXION,
które w swym biuletynie informacyjnym
sygnalizuje stan i możliwe tendencje na rynku.
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CZYTASZ: Automatyzacja magazynów

GLOBALNY ZASIĘG, REGIONALNE WYKONAWSTWO.

AUTOMATYZACJA A PÓŁ-AUTOMATYZACJA.

Firma DEXION - marka należąca do globalnego koncernu-

W wielu krajach i regionach Europy (szczególnie w tych, gdzie

Grupy Constructor, jednego z twórców i producentów kon-

koszty pracy są relatywnie nieduże), wprowadza się elementy

cepcyjnych rozwiązań dla magazynów, dostarcza wysokiej

poprawy wydajności, którymi manualnie sterują ludzie. Taka

jakości produktów służących do magazynowania i archiwizacji

pół-automatyzacja jest stosunkowo korzystnym rozwiąza-

materiałów dla zróżnicowanego odbiorcy (obsługuje tradycyjne

niem z kilku ważnych powodów:

zastosowania ale również archiwa, biura biblioteki, muzea oraz

»» Można je zastosować w istniejącym

niestandardowe, indywidualne potrzeby.). Dexion to analiza,

budynku i infrastrukturze.

doradztwo oraz realizacja projektów wraz z pełnym wsparciem

»» Ma niższe koszty wdrożenia i większą elastyczność.

technicznym, które prowadzi do najważniejszych celów- bez-

»» Zwrot z inwestycji jest szybszy.

piecznego i najefektywniejszego magazynowania artykułów
dla swoich klientów.

Pełna automatyzacja wymaga przestrzeni oraz wykorzystania
zaawansowanych systemów IT. Wprowadzenie musi przebiegać
według precyzyjnego planu, działania ludzi przejmują cyfrowe

ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE W EUROPIE.

układy sterowania i przetwarzania danych, eliminujące czynnik

Ponad stuletnie doświadczenie i ciągła ewolucja sprawiły,

ludzkiego błędu oraz wielokrotnie efektywniejsze.

że kreatywna branża logistyczna to nie tylko palety, wózki
widłowe i ludzie, ale przede wszystkim optymalizacja wyników

WNIOSKI.

sprzedaży w trudnych warunkach konkurencji i wymagań klienta.

Aby utrzymać trend wzrostowy, większość firm, w pewnym

Automatyzacja branży magazynowej to adaptacja zmierzająca

momencie swego funkcjonowania musi zmierzyć się z dylema-

do znalezienia równowagi zachwianej przez malejące marże i ro-

tem podniesienia wydajności, przy jednoczesnym utrzymaniu,

snące koszty zatrudnienia.

a nawet obniżeniu kosztów. Potencjał produkcyjny osiąga

Modyfikacje zautomatyzowane w istotny sposób pomagają

swój punkt krytyczny, w którym niezbędne okazują się inwe-

nadążać za popytem, jednak wymagają nakładów finansowych,

stycje w częściową automatyzację procesów. Usprawnienia

szczególnie w kwestii pełnej automatyzacji. Niektóre dostoso-

przepustowości, począwszy od niewielkich innowacji w pracy

wania są standardem od dziesięcioleci,
nie tylko w Europie, (skanowanie kodów
kreskowych, sterowanie głosem w komisjonowaniu- Voice-Directed Picking), inne
najnowocześniejsze, zapewniają wykorzystanie całych procedur automatycznego
administrowania bez udziału człowieka.
CZYNNIK LUDZKI.
Ponad 80% magazynów obsługiwanych
jest ręcznie bez zautomatyzowanych systemów przechowywania i pobierania oraz
innych (raport DEXION). Przy kosztach
personelu stanowiących największy odsetek kosztów ogólnych, jest to statystyka

Fot. DEXION

Ponad 80% magazynów obsługiwanych jest
ręcznie bez zautomatyzowanych systemów
przechowywania i pobierania oraz innych.

zastanawiająca, łatwo przewidzieć możliwość dynamicznego rozwoju automatyzacji w logistyce w najbliższych latach. Szczególnie ważne okazują

fizycznej po technologiczne operacje wielokanałowe przy

się zmiany demograficzne oraz sam wizerunek branży, która ciągle

użyciu robotów, potrafią w dłuższej perspektywie zrewo-

kojarzy się z nieatrakcyjnym miejscem pracy. Mimo transformacji

lucjonizować całą branżę. Inteligentne struktury stają się

centrów dystrybucyjnych w ostatnich latach, wykwalifikowane,

częścią naszej rzeczywistości i choć nigdy nie zastąpią relacji

sprawne kadry to wciąż problem, podczas gdy automatyzacja staje

międzyludzkich, mogą diametralnie zmienić jakość naszej

się rodzajem odpowiedzi na pytania o przyszłość.

pracy i życia.
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Fot. Modula

AUTOMATYCZNE
SYSTEMY SKŁADOWANIA
– POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
PRACY W MAGAZYNIE
MACIEJ SIERPUTOWSKI
Automatyzacji procesów magazynowych nie da się powstrzymać. Zastępowanie tradycyjnych technologii
składowania rozwiązaniami opartymi o systemy działające zgodnie z zasadą „towar do człowieka” jest
dziś koniecznością wynikającą z potrzeby wzrostu konkurencyjności firmy.
48

M O D U L A

bezpieczny magazyn atrybuty bezpieczeńńnstwa

CZYTASZ: Automatyczne systemy składowania – poprawa bezpieczeństwa pracy w magazynie

Automatyzacja pozwala na bardziej

szerokości półki, co świetnie sprawdza się

konsekwencjami wynikającymi z nierów-

efektywne wykorzystanie powierzch-

przy kompletacji z półek o największych

nomiernie obciążonej windy zabezpiecza

ni magazynowej, skraca czas potrzebny

rozmiarach (do 4100 mm szerokości).

system rolek (po 8 z każdej strony). Rolki

do realizacji zamówień eliminując przy

Dodatkowe podchodzenie do wyświe-

przesuwają się po obu płaszczyznach

tym błędy a także ma istotny wpływ

tlacza zainstalowanego na stałe, nie jest

prowadnicy, blokując jednocześnie win-

na poprawę bezpieczeństwa pracy.

wtedy konieczne. Warto przypomnieć,

dę w pozycji poziomej.

To ostatnie doskonale widać na przy-

że praca na tej samej wysokości, brak

Regał Modula Lift może być wyposażo-

kładzie najnowszej generacji regałów win-

konieczności wchodzenia lub schylania się

ny w jeden z dwóch typów stóp przeno-

dowych Modula Lift. Przy ich projektowa-

po towar ograniczają możliwość wystą-

szących obciążenia na posadzkę. Wybór

niu wykorzystano doświadczenie firmy

pienia wypadku w pracy. Dla ułatwienia

uzależniony jest od jakości i standardu po-

Modula, która jako pierwsza na świecie

pobierania cięższych artykułów stosuje

sadzki, stopy o zwiększonej średnicy sto-

wprowadziła na rynek regał windowy

się dodatkowo dźwigi, żurawie i inne na-

suje się w przypadku obniżonej nośności

już w roku 1987.

rzędzia do podnoszenia i manipulowania

podłoża. Ich płynna regulacja umożliwia

artykułami bądź pojemnikami.

bezpieczną instalację nawet na zniszczonej

Regały Modula Lift oraz mniejsze
Modula Sintes1 gwarantują najwyższy

Jak widać stanowisko robocze jest od-

podłodze. Skoro mowa o obciążeniach,

poziom bezpieczeństwa zarówno dla

powiednio zabezpieczone i gwarantuje

można również wspomnieć o konstrukcji

użytkownika, obsługi technicznej oraz

wysoki komfort pracy. Rozpatrując za-

ramowej, przenoszącej wszelkie naprężenia.

składowanych artykułów. Niezależnie

gadnienie bezpieczeństwa, nie można

Panele boczne i czołowe nie są elementami

od konfiguracji urządzeń, strefa robocza

jednak pominąć pewnych szczegółów

usztywniającymi konstrukcję, a więc ich

okna dostępowego zabezpieczona jest

konstrukcyjnych, które są ukryte dla użyt-

ewentualne uszkodzenie mechaniczne, albo

zawsze zarówno przez systemy optoelek-

kownika. Jednym z nich jest zastosowanie

usunięcie nie spowoduje osłabienia struk-

troniczne (fotokomórki) oraz bariery fi-

do napędu pionowego windy pasów zę-

tury urządzenia. Panele boczne są wykona-

zyczne, nawet w przypadku zastosowania

batych o kształcie zębów przypominają-

ne z przezroczystego tworzywa, które po-

zewnętrznych okien dostępowych. Stan-

cym literę V (po angielsku nosi to nazwę

zwala na dostęp światła do wnętrza regału.

dardem jest zastosowanie dużego, ponad

„Eagle”). Samocentrowanie ułatwia mon-

To znaczne ułatwienie dla służb technicz-

10 calowego kolorowego wyświetlacza

taż napędu, a w trakcie intensywnego

nych odpowiedzialnych za wykonywanie

dotykowego, na którym użytkownik bez

użytkowania (regały Modula Lift mogą

przeglądów albo bieżących napraw. W ich

trudu znajdzie wszystkie najważniejsze

wykonywać nawet ok. 120 cykli / godzi-

przypadku pomocne okażą się również

parametry pracy regału. Urządzenie za-

nę) oraz dużego obciążenia (nawet do 990

wbudowane w konstrukcję boczną drabiny,

wsze wymaga podania nazwy użytkow-

kg/półkę) gwarantuje symetryczne po-

dzięki którym serwisanci uzyskują dostęp

nika lub hasła a dla ułatwienia obsługi,

łożenie pasa względem osi wałka. Przed

na całej wysokości urządzenia.

kontrola użytkownika może być wykonywana przy użyciu kart dostępu.
Ciekawym rozwiązaniem stosowanym
coraz częściej w regałach windowych
Modula jest czytnik RFID typu EKS, który wymaga wsunięcia czipu o wielkości
monety na czas pracy. Po jego wyjęciu,
urządzenie jest blokowane. Takie zabezpieczenie uniemożliwia w praktyce korzystanie z cudzego konta użytkownika.
Poprawa ergonomii pracy ma także
istotny wpływ na jej bezpieczeństwo.
Panel operatora, tzw. Copilot może być
zamontowany na przesuwnym ramieniu.
Dzięki temu możliwe jest przesuwanie
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bezpieczny magazyn atrybuty bezpieczeńńnstwa

1.

CZYTASZ: Modula Lift

PANEL OPERATORA – WYGODNY 10.4” KOLOROWY WYŚWIETLACZ DOTYKOWY
W JASNY I CZYTELNY SPOSÓB INFORMUJĄCY O BIEŻĄCYM STATUSIE
URZĄDZENIA.

2.

PRZESUWNY PANEL OPERATORA – POZWALA NA PRACĘ W DOWOLNYM
OBSZARZE PÓŁKI BEZ KONIECZNOŚCI ODCHODZENIA

3.

BARIERA OPTOELEKTRONICZNA (FOTOKOMÓRKI) – GWARANTUJE
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA, ZATRZYMUJE PÓŁKĘ W PRZYPADKU
WTARGNIĘCIA W OBSZAR ROBOCZY OKNA

4.

SYSTEM OPTOELEKTRONICZNY POMIARU WYSOKOŚCI TOWARU (FOTOKOMÓRKI)
– ZABEZPIECZA PRZED PRZEKROCZENIEM MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI
ARTYKUŁÓW

5.

FIZYCZNA BARIERA – OCHRONA UŻYTKOWNIKA I TOWARU
RÓWNIEŻ W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA OKNA ZEWNĘTRZNEGO

6.

SAMONOŚNA KONSTRUKCJA ZE STALI OCYNKOWANEJ – NIE WYMAGA
KOTWIENIA, OBCIĄŻENIA PRZENOSZONE SĄ NA RAMĘ

7.

DRABINA SERWISOWA – KAŻDY REGAŁ MODULA LIFT STANDARDOWO
WYPOSAŻONY JEST WE WBUDOWANĄ DRABINĘ, UŁATWIAJĄCĄ SERWIS
URZĄDZENIA

8.

PRZEZROCZYSTE PANELE BOCZNE – PRZEZ DOSTĘP ŚWIATŁA GWARANTUJĄ
BEZPIECZEŃSTWO I UŁATWIAJĄ PRACE SERWISOWE WEWNĄTRZ URZĄDZENIA

9.

REGULOWANE STOPY – REGAŁY MODULA LIFT MOGĄ BYĆ WYPOSAŻONE W DWA
RODZAJE STÓP, W ZALEŻNOŚCI OD JAKOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI POSADZKI, PEŁNA
REGULACJA POZWALA NA BEZPIECZNY MONTAŻ NAWET NA GORSZYM PODŁOŻU

10.

SYSTEM PROWADNIC POZYCJONUJĄCYCH WINDĘ W POZIOMIE WYPOSAŻONY
PO 8 ROLEK Z KAŻDEJ STRONY – BEZPIECZEŃSTWO PRACY I USTAWIENIE
WINDY W POZIOMIE NAWET W PRZYPADKU NIERÓWNOMIERNEGO OBCIĄŻENIA

11.

PASY ZĘBATE – NAPĘD WINDY W PIONIE REALIZOWANY JEST PRZEZ PASY
ZĘBATE WZMOCNIONE LINKAMI STALOWYMI. ZĘBY PASA W KSZTAŁCIE
LITERY V GWARANTUJĄ PRAWIDŁOWE USTAWIENIE WZGLĘDEM OSI

F I OR D
M
M UA L A

51

Fot. Trilux

EKOLOGICZNY
I EKONOMICZNY
MAGAZYN KOLEJOWY
WOJCIECH PODSIADŁY
W przypadku magazynów, oświetlenie może stanowić nawet 80% poborów energii elektrycznej.
Co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, by niwelować koszty, w większości inwestycji stosuje
się dziś oprawy LED. Ciekawym przykładem tego, jak zmieniła się sytuacja na rynku jest historia
wdrożenia w firmie SBB.
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CZYTASZ: Ekologiczny i ekonomiczny magazyn kolejowy

SBB to szwajcarski odpowiednik PKP. Przewoźnik zarządza

Aeschbacher, koordynator projektu ze strony SBB. W związ-

liniami kolejowymi o łącznej długości 3030 km, transportu-

ku z tym zmieniono zdanie i ostatecznie zadecydowano o za-

jąc w skali roku 441 milionów pasażerów i 205 tys. ton ładun-

stosowaniu opraw LED. – Magazyny to obiekty przemysłowe,

ków. Przedsiębiorstwo, zatrudniające 33 tysiące osób i będące

w przypadku których oświetlenie stanowi - obok urządzeń trans-

jednym z największych pracodawców słynącego z zegarków

portu wewnętrznego - główny czynnik kosztotwórczy w ob-

kraju, osiąga obroty na poziomie 8-9 mld CHF. Dużą część

szarze eksploatacji i utrzymania infrastruktury – mówi Maciej

przychodów inwestuje w rozwój infrastruktury i modernizację

Gronert, ekspert firmy TRILUX Polska. – W związku z tym,

dworców. Jedną z najważniejszych, rozbudowanych w ostatnich

rozwiązania diodowe stanowią dziś domyślny wybór wielu

latach stacji jest ta zlokalizowana w Olten - niewielkiej miejsco-

inwestorów. Przy ich optymalnym doborze, ilość zużywanej

wości w środkowej Szwajcarii.

energii elektrycznej można ograniczyć nawet o kilkadziesiąt
procent w porównaniu z konwencjonalnymi lampami – dodaje.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt systemu oświetlenia w Olten przewidywał optymalne

Choć miasteczko zamieszkuje zaledwie 18 tysięcy mieszkań-

wykorzystanie światła dziennego oraz zastosowanie wysokowy-

ców, dziennie w pociągach SBB przewija się przez nie 80 tys.

dajnych opraw LED wraz z układem czujników i sterowników.

osób. Ze względu na położenie na przecięciu tras pomiędzy

– W przedstawionej SBB propozycji rekomendowano użycie

Zurychem, Brnem, Bazyleą, Lucerną i Bienne, oddany do użyt-

produktu, którego skuteczność świetlna – to jest ilość światła

ku w 1903 roku dworzec jest najczęściej uczęszczaną spośród

emitowana przy nominalnym poborze mocy - jest o 40% większa

794 stacji w zarządzie SBB. Każdego dnia w Olten obsługuje się

niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań. Żywotność na po-

przeciętnie 1100 składów. Ze względu na strategiczną lokaliza-

ziomie 100 000 roboczogodzin znacząco ogranicza natomiast

cję, w 2014 roku zdecydowano się na budowę w bezpośrednim

koszty serwisu – mówi Maciej Gronert. – Wdrożono tu także

sąsiedztwie magazynu wyposażenia służącego utrzymaniu ru-

system zarządzania oświetleniem, dzięki któremu oprawy ściem-

chu – od wielkogabarytowych podwozi wagonów po systemy

niają się do poziomu odpowiedniego, aby wraz z światłem dzien-

hamulcowe i inne części zamienne. Choć początkowo plano-

nym spełnić wymagany poziom natężenia. Przyniosło to łączne

wano oświetlenie budynku konwencjonalnymi rozwiązaniami,

oszczędności sięgające 63% względem kosztów eksploatacji

ostatecznie zastosowano nowoczesne oprawy diodowe.

tradycyjnych opraw – dodaje projektant oświetlenia TRILUX
Polska. Dzięki wymiernym efektom związanym z wykorzysta-

HISTORIA I EFEKTY WDROŻENIA

niem diodowych źródeł światła, stają się one dominującym

Wstępne plany obiektu powstały w 2011 roku. Ze względu

rozwiązaniem – nie tylko w zastosowaniach przemysłowych.

na wysokie koszty i nieporównywalnie niż dziś mniejszą po-

Według ekspertów Goldman Sachs, do 2025 roku oprawy

wszechność wydajnych źródeł światła działających w opar-

LED będą stanowić 95% wszystkich sprzedawanych rozwiązań

ciu o LED-y, w projekcie uwzględniono lampy fluorescencyj-

oświetleniowych.

ne. – Jeszcze kilka lat temu diody nie
były w pełni dojrzałą technologią. Jednak w czasie, gdy powstawała konstrukcja
magazynu, rozwiązania tego typu ulepszano w niezwykłym tempie – mówi André

System oświetlenia przewiduje optymalne wykorzystanie
światła dziennego i zastosowanie wysokowydajnych opraw
LED wraz z układem czujników i sterowników.
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LITOWO-JONOWA
ENERGIA 2017 ROKU
WOJCIECH PODSIADŁY
Oczywistym jest, że ze względu na wyczerpywanie się złóż paliw kopalnych światowa gospodarka
musi w przyszłości uniezależnić się od ropy, węgla czy łupków. Trudno dokładanie przewidzieć, ile
potrwają te zmiany. Wydaje się jednak, że już w tym roku możemy spodziewać się zmierzającej w tym
kierunku napędowej rewolucji opartej o baterie Li-Ion.
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CZYTASZ: Litowo-jonowa energia 2017 roku

Globalne zainteresowanie energią ze źródeł pierwotnych jest wyższe z roku na rok.
W latach 1990-2008 zwiększyło się o 39%.
Za tę zmianę odpowiadały przede wszyst-

Globalne zainteresowanie energią

kim kraje Bliskiego Wschodu (zapotrzebowanie wyższe o 170%) i Chiny (146%).
Międzynarodowa Agencja Energii prze-

ze źródeł pierwotnych jest wyższe z roku na rok.

widuje, że w ciągu ćwierć wieku zwięk-

Nieuchronnym następstwem tego stanu rzeczy jest

szy ono o kolejne 37%, przekładając się

coraz szybsze zużywanie złóż paliw kopalnych.

na 80-procentowy skok popytu na energię
elektryczną. Nieuchronnym następstwem

Myślące przyszłościowo kraje i przedsiębiorstwa

tego stanu rzeczy jest coraz szybsze zu-

przygotowują się na tę sytuację już dziś.

żywanie złóż paliw kopalnych. Ograniczenie ich podaży w średnio- i długofalowej

Jednym z najjaskrawszych przejawów nadchodzącej

perspektywie z pewnością zaowocuje

energetycznej rewolucji jest upowszechnienie

wzrostem cen. Myślące przyszłościowo
kraje i przedsiębiorstwa przygotowują

napędów działających w oparciu o nowoczesne

się na tę sytuację już dziś. Jednym z naj-

baterie litowo-jonowe.

jaskrawszych przejawów nadchodzącej
energetycznej rewolucji jest upowszechnienie napędów działających w oparciu o nowoczesne baterie litowo-jonowe.
Zeitung” Martin Winter, ekspert firmy Münster Electrochemical
PRZYSZŁOŚĆ WYRYTA W LICIE

Energy Technology, jest to - i będzie w najbliższej przyszłości -

Lit jest lekkim metalem odkrytym w 1817 roku przez szwedz-

najlepszy spośród dostępnych systemów zasilania. – Zanim po-

kiego chemika Johana Augusta Arfwedsona. Przez dwa ostatnie

wstanie nowa technologia z porównywalnym potencjałem, minie

wieki używano go między innymi w terapii zaburzeń psychicz-

wiele lat. W tym czasie układy litowo-jonowe będą stale ewolu-

nych, jednak największy potencjał wykazuje jako surowiec

ować – prognozuje. Na największą skalę rozwiązania tego typu

wykorzystywany w produkcji akumulatorów. Dzięki ostatnim

są dziś wdrażane w intralogistyce. Wyposażane są w nie wózki

odkryciom, ceny wydajnych baterii w technologii litowo-jonowej

widłowe nowej generacji. – W porównaniu z konwencjonalnymi

regularnie spadają i, jak stwierdził w „Frankfurter Allgemeine

akumulatorami ołowiowymi, baterie litowo-jonowe charaktery-
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PRZYSZŁOŚĆ JEST DZIŚ
Ze względu na opóźnienie transferu technologii do naszego kraju (powodowane m.in. rozbieżnościami w kursach
walut), nie słyszy się jeszcze na rodzimym rynku o maso-

Ze względu na opóźnienie
transferu technologii do naszego
kraju (powodowane m.in.
rozbieżnościami w kursach
walut), nie słyszy się jeszcze
na rodzimym rynku o masowych
wdrożeniach litowo-jonowych
flot intralogistycznych.
Jednak na Zachodzie proces
ten staje się już faktem.

wych wdrożeniach litowo-jonowych flot intralogistycznych.
Jednak na Zachodzie proces ten staje się już faktem –
również w przypadku międzynarodowych przedsiębiorstw
działających w Polsce. Przykładem jest włoski oddział
sieci super- i hipermarketów Carrefour. - Firma zamówiła
66 zasilanych bateriami litowo-jonowymi wózków niskiego
unoszenia STILL do obsługi swoich sklepów – mówi Tobiasz
Jakubczak. – Jako główne przyczyny zakupu wskazano brak
ryzyka wydostania się z akumulatora szkodliwych substancji. Znacząco ułatwia to bezpieczną organizację procesu
ładowania baterii. Jednocześnie, rozwiązanie to jest około
20% bardziej energooszczędne niż ołowiowy odpowiednik – dodaje specjalista ds. produktu STILL Polska. Warto
przywołać tu także bezprecedensowy przykład modernizacji
niemieckiego zakładu firmy H. & J. Brüggen, w którym pojazdy w technologii Li-Ion stanowią obecnie 100% floty. Dzięki
zastosowaniu ściśle dopasowanych do procesów intralogistycznych wózków, zmniejszono liczbę maszyn koniecznych

zują się dużo większą gęstością energii oraz wielokrotnie dłuższą

do obsługi transportu wewnętrznego o 23,8%, obniżając

żywotnością – mówi Tobiasz Jakubczak, specjalista ds. produktu

tym samym koszty inwestycji i nakłady na utrzymanie ruchu.

STILL Polska. – Dzięki szybszemu ładowaniu oraz możliwości

Nie jest pewne, kiedy tego typu rozwiązania upowszech-

jego przerwania w dowolnym momencie bez negatywnych kon-

nią się w Polsce. Nie wiemy również, jak długo potrwają

sekwencji, procesy bazujące na pojazdach w technologii Li-Ion

zmiany pozwalające na masowe ograniczenie zużycia paliw

są bardziej wydajne. Niższe są natomiast koszty serwisowe. Aku-

kopalnych w rodzimej gospodarce. Oczywistym wydaje się,

mulatory tego typu są całkowicie bezobsługowe, a średnia liczba

że rewolucja jest nieuchronna oraz – jak pokazuje przykład

cykli ładowania jest nawet dwukrotnie wyższa niż w przypadku

urządzeń intralogistycznych – możliwa i (co ważniejsze)

konwencjonalnych odpowiedników – wyjaśnia ekspert.

opłacalna.
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AMAG Austria Metall
GmbH, największy austriacki
producent aluminium, stawia
nazastosowaniewswoichzakładach
produkcyjnych w Ranshofen
urządzeńdowewnątrzzakładowego
przepływu materiałów.
Największe z nich mają nośność
12 t i mogą transportować
olbrzymie płyty aluminiowe.
Aby obniżyć zapotrzebowanie
floty na prąd i spełnić nowe
postanowienia ustaw dotyczących
wydajności energetycznej, firma
postawiła na innowacyjne
systemy ładowania
akumulatorów firmy Fronius.

Fot. Fronius

Wyraźnie obniżają one zużycie
energii i emisję CO2, jednocześnie

WYDAJNE
ŁADOWANIE

AKUMULATORÓW
WSZYSTKICH
KATEGORII
WAGOWYCH

przedłużając żywotność drogich
akumulatorów.
Nowe ustawy dotyczące wydajności energetycznej są obecnie na ustach wszystkich
branż. Od 2015 roku europejskie firmy
są zobowiązane do wykazania podjęcia
konkretnych działań w celu obniżenia
zużycia energii elektrycznej — albo przez
regularne audyty, albo przez wprowadzenie systemu zarządzania energią. Cel
jest oczywisty: zwiększenie wydajności
oznacza większą konkurencyjność i tym
samym zagwarantowanie miejsc pracy w Europie. Na poprawie bilansu emisji
CO2 przez firmy korzysta też środowisko
naturalne. Jednakże osoby odpowiedzial-

FRONIUS

ne za firmę, które z reguły od dawna już
pracują z pełną świadomością rosnących

T E C H N O L O G I E
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kosztów i zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju, nurtuje

przyglądanie się istniejącym procesom pod kątem potencjału

następująca kwestia: gdzie jeszcze można uzyskać oszczędność

oszczędnościowego i wdrażanie projektów mających na celu

energii?

poprawę wydajności energetycznej”. W 2013 roku firma po raz
pierwszy poddała kontroli swój system zarządzania energią i bez-

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ MA OBNIŻAĆ ZUŻYCIE PRĄDU

pośrednio potem otrzymała certyfikację wg normy europejskiej

„Nasze roczne zużycie prądu wynosi ok. 184 gigawatogodzi-

ISO 50001.

ny”, mówi dr Florian Stadler, odpowiedzialny za zarządzanie
energią w firmie AMAG Austria Metall GmbH. To austriac-

NAJWIĘKSZE WYZWANIE DLA FLOTY ELEKTRYCZNYCH

kie przedsiębiorstwo jest największym koncernem alumi-

URZĄDZEŃ DO TRANSPORTU POZIOMEGO

niowym w kraju i wysokiej klasy producentem walcowanych

Intralogistyka w firmie jest nowoczesna i wydajna: cichy, nisko-

produktów płaskich, precyzyjnych płyt odlewanych i stopów

emisyjny szybki i niezawodny przepływ materiałów w firmie

odlewniczych. Są wykonywane w całości w zakładach w Ransho-

AMAG zapewnia ponad 150 urządzeń do transportu poziome-

fen w Górnej Austrii, które m.in. obejmują odlewnię i walcownię.

go o napędzie elektrycznym — od zamiatarek, przez podesty,

Gotowe produkty trafiają m.in. do przemysłu motoryzacyjnego,

widłowe wózki podnośnikowe i ciągniki. Praca trwa tu 24 go-

lotniczego i stoczniowego, do produkcji maszyn i instalacji,

dziny na dobę, dlatego wymogi stawiane wydajności i dyspo-

do zastosowania w architekturze, elektronice lub w urządzeniach

zycyjności urządzeń do transportu poziomego są szczególnie

sportowych.

wysokie. Aby uniknąć dłuższych okresów przestoju, w aku-

Aby w jak największym stopniu obniżyć zużycie energii, firma

mulatory wymienne wyposażono przede wszystkim wózki

AMAG korzysta z systemu zarządzania energią, włączonym

podnośnikowe i ciągniki. Stadler: „Gdy dany akumulator za-

do systemu zarządzania przedsiębiorstwem i obsługiwanym

czyna się wyczerpywać, operator kieruje się do jednej z wielu

przez oddzielny dział. Stadler: „Naszym zadaniem jest krytyczne

centralnych stacji ładowania akumulatorów i w kilka minut
wymienia rozładowany akumulator na nowy”. Największe
akumulatory napędowe, takie jak te stosowane w wózkach
podnośnikowych z wyładunkiem bocznym firmy Hubtex, ważą
wiele ton, więc do ich transportu używa się suwnic halowych.
Przy napięciu znamionowym 80 V i pojemności nawet do 1000
Ah dostarczają niezbędnej energii, umożliwiając podnoszenie i transport olbrzymich płyt aluminiowych.
NOWY PROCES ŁADOWANIA ZAPEWNIA WIĘKSZĄ
WYDAJNOŚĆ
Ładowanie wielu akumulatorów napędowych i związane z tym
zużycie prądu jest jednak nieuniknionym czynnikiem kosztotwórczym. Dla Floriana Stadlera i jego zespołu było to wystarczającym powodem do dokładnego zbadania procesu ładowania.
W poszukiwaniu możliwości optymalizacji, decydenci w firmie
AMAG zainteresowali się systemami ładowania akumulatorów
firmy Fronius. Lider w zakresie technologii, mający swoją siedzibę w austriackim mieście Pettenbach, na bazie innowacyjnego
procesu ładowania Ri opracował nową generację systemów
ładowania akumulatorów. Dzięki współczynnikowi całkowitej
sprawności na poziomie do 84% są wyraźnie wydajniejsze niż
rozwiązania konwencjonalne, a dzięki łagodnemu ładowaniu
wydłużają żywotność drogich akumulatorów napędowych.
Leopold Grammerstätter, doradca ds. systemów ładowania
akumulatorów w firmie Fronius: „Proces ładowania Ri indywidu-
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CZYTASZ: Wydajne ładowanie akumulatorów wszystkich kategorii wagowych

nia akumulatora. Dzięki temu straty energii na początku ładowania i w fazie doładowania są wyraźnie mniejsze niż w przypadku
innych metod ładowania”. Obniża to zużycie energii, a co za tym
idzie — koszty prądu i emisję CO2. Proces jest też łagodniejszy

Fronius, lider w zakresie

dla akumulatora, ponieważ w trakcie ładowania akumulatory
znacznie mniej się rozgrzewają. Grammerstätter: „Dzięki temu

technologii, mający swoją

wytrzymują dłużej i rzadziej trzeba je wymieniać — to kolejna

siedzibę w austriackim

zaleta, jeżeli chodzi o koszty”.
Za pomocą kalkulatora kosztów wynikających z inwestycji

mieście Pettenbach,

I-SPoT Calculator firma Fronius najpierw obliczyła potencjał
oszczędności w firmie AMAG — uzyskane wyniki były zachwy-

na bazie innowacyjnego procesu

cające „Odkryliśmy, że stosując nasze systemy ładowania aku-

ładowania Ri opracował nową

mulatorów firma może rocznie zaoszczędzić ponad 600 000
kilowatogodzin prądu. Pośrednią emisję CO2 można rocznie

generację systemów ładowania

obniżyć o około 150 000 kilogramów”, opowiada Grammer-

akumulatorów, oferujących

stätter. Te argumenty były przekonujące: w 2014 roku firma

współczynnik całkowitej

Fronius, za pośrednictwem swojego partnera handlowego,

sprawności na poziomie do 84%.

firmy Banner, dostarczyła do firmy AMAG pierwsze 20 systemów ładowania akumulatorów typu Selectiva, a w 2015
roku dalsze 20.
FOTOWOLTAIKA I TECHNOLOGIA ŁADOWANIA
AKUMULATORÓW — WSZYSTKO Z JEDNEJ RĘKI
Aby zaopatrywać intralogistykę w energię elektryczną w sposób
ekonomiczny i zgodny z duchem zrównoważonego rozwoju, firma już w 2013 roku poczyniła dalsze inwestycje: na wolnym terenie zakładowym ulokowano instalację fotowoltaiczną o mocy
40,8 kWp. Cztery falowniki generujące nieszkodliwy dla środowiska prąd solarny również wyprodukowała firma Fronius.
Florian Stadler: „Naszym długofalowym celem jest uzyskanie
neutralnego pod względem emisji CO2 przepływu materiałów.
Wprawdzie wygenerowany prąd solarny nie trafia bezpośrednio
do stacji ładowania, możemy jednak magazynować go w naszej
rozdzielni i stamtąd używać w siedzibie firmy”.
Osoba odpowiedzialna za zarządzanie energią jest nadzwyczaj zadowolona z zastosowania rozwiązania firmy Fronius:
„Urządzenia oferują najlepszą technologię z dostępnych
na rynku i pomagają nam osiągać znaczne oszczędności,
zarówno pod względem zużycia prądu, jak i bilansu emisji
CO 2”. Dzięki temu są one ważnym czynnikiem pomagającym w przestrzeganiu surowych ustaw dotyczących wydajności energetycznej. „Jednocześnie dbają o to, aby nasze
urządzenia do transportu poziomego były stale dyspozycyjne
nawet w tak trudnych warunkach”. Wydajność akumulatorów
napędowych poddanych tak wysokim obciążeniom także
wydaje się być znacznie lepsza dzięki zastosowaniu nowych
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systemów ładowania akumulatorów.
Fot. Fronius
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EKSPLOATACYJNE
NARZĘDZIE
CAMSO
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CZYTASZ: Eksploatacyjne narzędzie

Firma Camso wierzy, że zrozumienie intensywności
użytkowania wózków widłowych jest kluczowe dla
zapewnienia maksymalnego okresu eksploatacji opon.
Wprowadza kalkulator intensywności użytkowania,
który ułatwi dobór opon do wózków widłowych i pomoże
zmniejszyć koszty eksploatacji.

Camso, gwarantującą maksymalny okres
eksploatacji dla analizowanego zastosowania.
NOWA LINIA WYTRZYMAŁYCH
OPON STWORZONYCH
DO INTENSYWNYCH ZASTOSOWAŃ
– Właściciele flotowi wózków widłowych
oczekują maksymalnego okresu eksploatacji, a my to im obiecujemy. Wierzymy,
że okres eksploatacji opony powinien być

– Jako niszowi specjaliści od opon do po-

gwarantowany – mówi Simon Richard,

jazdów terenowych wierzymy, że aby za-

wiceprezes i główny menadżer Działu

pewnić rozwiązanie gwarantujące najniż-

Obsługi Posprzedażnej (Aftermarket)

sze koszty eksploatacyjne (LOCS) wózka

w firmie Camso. – Aby było to możliwe,

widłowego, trzeba mieć odpowiednią opo-

musimy dopasować oponę do poziomu

nę dla danego zastosowania – mówi Erick

intensywności – dodaje.

Bellefleur, dyrektor linii produktów Działu

Takie podejście spowodowało, że fir-

Transportu Wewnętrznego (MH). – Zrozu-

ma Camso wprowadziła na rynek nową

mienie intensywności użytkowania wózka

generację opon superelastycznych (peł-

jest kluczowe dla zapewnienia maksymal-

nych). Firma zaprezentowała niedawno

nego okresu eksploatacji opon, a w rezulta-

trzy modele tego typu opon: Solideal

cie również opłacalności inwestycji w opo-

RES 330 do zastosowań o niskiej inten-

ny – wyjaśnia Bellefleur.

sywności, Solideal RES 550 Magnum
do zastosowań o średniej intensywności

ZROZUMIENIE INTENSYWNOŚCI

oraz Solideal RES 660 Xtreme do zasto-

UŻYTKOWANIA

sowań o wysokiej intensywności. Aby

Firma Camso opracowała własny kalku-

wyjaśnić, dlaczego intensywność użytko-

lator intensywności użytkowania – na-

wania jest tak ważna przy doborze opon,

rzędzie on-line znajdujące się na stronie

firma opublikowała ten film.

internetowej – obliczające różne poziomy

Nowa gama produktów zapewnia

intensywności użytkowania wózków wi-

odpowiednie rozwiązania dla różno-

dłowych. To opracowane na podstawie

rodnych warunków, a kalkulator inten-

danych rzeczywistych i przetestowane

sywności użytkowania firmy Camso

tysiące razy narzędzie, uwzględnia para-

to idealne narzędzie umożliwiające do-

metry takie jak udźwig, środowisko pracy,

branie właściwej opony do każdego za-

a także czas postoju, jazdy i manewrowa-

dania w branży szeroko pojętego Trans-

nia. Wystarczy kilka kliknięć, aby system

portu Wewnętrznego (MH). Kalkulator

podał wynik intensywności użytkowania

on-line jest teraz dostępny w języku

wózków widłowych w danych warunkach

angielskim, francuskim, niemieckim,

pracy, tym samym wskazując zalecaną

hiszpańskim, włoskim, portugalskim,

oponę Solideal wyprodukowaną przez

rosyjskim, polskim i japońskim.

Fot. Camso
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PRSES,
A BEZPIECZEŃSTWO
SYSTEMÓW
SKŁADOWANIA
MGR INŻ. MARIUSZ KOŁODZIEJCZAK, NEDCON SILESIA
Magazynowe systemy składowania są szczególnie wrażliwymi konstrukcjami które wymagają
prawidłowej i odpowiedzialnej obsługi. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników każdy
przedsiębiorca musi zadbać o stan techniczny wszystkich urządzeń i nie wolno zapominać tu o regałach.

Kolejnym już moim artykułem chciałbym
zwrócić uwagę na istotną kwestię przeglądów i serwisowania regałów. Mam
nadzieję wykazać, że regularne inspekcje i naprawy umożliwiają efektywną pracę w bezpiecznym otoczeniu. Zapewniają
odpowiednie warunki do prawidłowego
funkcjonowania przedsiębiorstw i chronią przed niebezpieczeństwami awarii,
przestojów i katastrof. Jestem przekonany że w połączeniu z dobrym wyszkoleniem obsługi zapewnią bezproblemowy
rozwój firmy.
*
W świetle norm systemy składowania są bezpieczne tylko wtedy, gdy
są zaprojektowane, wytworzone, zmontowane i UŻYTKOWANE zgodnie z ich
wymaganiami. Norma EN 15635 w szczególności określa zasady prawidłowej
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obsługi i utrzymania urządzeń do skłaFot. Archiwum autora
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CZYTASZ: PRSES, a bezpieczeństwo systemów składowania

dowania. Nakłada ona też obowiązek na zarząd każdego

na co zwracać szczególną uwagę i jak należy prawidłowo

przedsiębiorstwa do wyznaczenia PRSES.

dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo użytkując regał.

PRSES (z ang. Person Responsible for Storage Equipment

Drugą formą przeglądów są okresowe oględziny. PRSES

Safety) jest osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo sys-

na podstawie własnej oceny ryzyka, opartej na analizie cha-

temów składowania w magazynie. Powinna być to osoba

rakteru pracy w magazynie, częstości występowania uszko-

świadoma charakteru pracy w magazynie i związanych z tym

dzeń, stopnia wyszkolenia pracowników itp. powinien określić

niebezpieczeństw. To znaczy, że powinna wiedzieć m.in. jak

częstotliwość regularnych, wewnątrzzakładowych oględzin

„pracują” regały, na jakie obciążenia zostały one zaprojekto-

po których powstaje formalny, pisemny raport.

wane, oraz jaki rodzaj obsługi jest dozwolony. Podstawowym

Ostatnią formą przeglądów są inspekcje eksperckie prze-

zadaniem PRSES jest utrzymywanie urządzeń do składowa-

prowadzane przez wyszkolone i doświadczone osoby nie

nia w dobrym stanie technicznym i dbałość o bezpieczeństwo

rzadziej niż raz w roku. Najczęściej są one wykonywane przez

ich obsługi. Bardzo ważną odpowiedzialnością jest zatem kon-

dostawców systemów składowania, głównie dlatego, że tylko

takt z dostawcą systemu składowania w przypadku chęci zmia-

oni dysponują pełną wiedzą dotyczącą ich produktu, oraz

ny sposobu użytkowania. Zmiana konfiguracji (wysokości i ilości

całą niezbędną dokumentacją. Ponadto pozwala to podtrzy-

poziomów składowania), zmiana jednostki ładunkowej, czy

mać poczucie odpowiedzialności za system w całym okresie

nawet zmiana sposobu obsługi regału wymaga weryfikacji pro-

użytkowania, a także zachować gwarancje w okresie gwaran-

jektanta. Wszystko to bowiem może mieć negatywny wpływ

cyjnym. Dostępność oraz jakość inspekcji powinny być więc

na bezpieczeństwo. PRSES odpowiada ponadto za przeprowa-

istotnym argumentem przy wyborze dostawcy. Nie rzadko

dzanie regularnych przeglądów, serwisowanie i prowadzenie

zdarza się, że zidentyfikowanie przyczyny awarii lub zagroże-

pełnej dokumentacji wszelkich zmian, uszkodzeń i napraw.

nia wykrytego w czasie przeglądu, naprawa uszkodzenia lub

Przeglądy regałów polegają oczywiście na wykryciu uszko-

wzmocnienie konstrukcji wymaga bardziej zaawansowanej

dzonych elementów konstrukcji, ale podczas przeglądów

analizy inżynieryjnej. NEDCON Silesia może pochwalić się

sprawdza się także czy jednostki ładunkowe spełniają kryteria

sprawnym i profesjonalnym działem technicznym (zespołem

określone w specyfikacji systemu i przedstawione na tablicach

inżynierów projektantów i inspektorów), który szybko reagu-

informacyjnych, czy palety na których składuje się towar nadają

je na problemy w magazynach swoich klientów, co pozwala

się do użytku, czy regały są obsługiwane zgodnie z instrukcjami

im uniknąć dużych kosztów związanych z przestojem lub wy-

dostarczonymi przez dostawcę i czy w żaden inny sposób nie

łączeniem części systemu składowania z użytkowania.

zostało zmniejszone bezpieczeństwo użytkowania. Przeglądy
powinny odbywać się w trzech formach.

Badanie uszkodzeń (stanu technicznego) konstrukcji regałowych polega na sprawdzeniu wychylenia od pionu słupów/

Pierwszą i podstawową formą przeglądów są natychmiasto-

ram, ugięcia belek/półek/poprzeczek nośnych, odkształcenia

we zgłoszenia - każdy pracownik magazynu, który spowodo-

słupów i stężeń, identyfikacji lokalnych zniszczeń (np. wgnie-

wał, lub zauważył uszkodzenie powinien
zgłosić je do PRSES. W tym kontekście
istotne jest przeszkolenie wszystkich
użytkowników regału w zakresie jego
prawidłowej obsługi i identyfikacji zagrożeń. Firma NEDCON Silesia oferuje
prowadzenie szkoleń w tym zakresie.
Nasi projektanci i inspektorowie uczą
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Podczas przeglądu powinno się sprawdzać czy używane
palety nie są uszkodzone
Fot. Archiwum autora
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ceń, wybrzuszeń, rozdarć) oraz weryfikacji wszystkich połą-

jej odciążenia i uzyskania opinii dostawcy na temat bezpie-

czeń. Norma EN 15635 określa dokładne metody pomiarów

czeństwa dalszego jej użytkowania.

każdego elementu.

Podczas przeglądu należy dodatkowo zwracać uwagę czy

Wychylenie konstrukcji od pionu powinno być mniejsze

wszystkie kołki zabezpieczające przed wyczepieniem się belek

od 1/200, a przekroczenie tej wartości może być niebezpiecz-

są zamontowane, czy wszystkie śruby i kotwy są prawidłowo

ne i powinno być zawsze zgłoszone dostawcy w celu weryfika-

skręcone i nie poluzowały się w czasie użytkowania oraz czy

cji projektu. Czasem, na przykład dla regałów obsługiwanych

wszystkie śruby rzymskie napinają stężenia w sposób zapew-

automatycznymi układnicami, wartość maksymalnego bez-

niający ich efektywną pracę.

piecznego wychylenia może być bardziej ograniczona. Zawsze

Wygięcie słupa mierzone na odcinku 1m w kierunku wzdłuż

jest ona określona w specyfikacji projektu, dlatego ważna jest

drogi transportowej nie powinno przekraczać 5mm, w kierun-

znajomość dokumentacji.

ku poprzecznym powinno być mniejsze niż 3mm, natomiast

Dopuszczalne ugięcie belek nośnych także powinno być

wygięcie stężeń w żadnym kierunku nie powinno przekraczać

określone w specyfikacji. Najczęściej wynosi ono L/200 dla

10mm na 1m. W przypadku odkształceń mierzonych na krót-

belek podpartych obustronnie i L/100 dla wsporników, jednak

szych odcinkach graniczne, dopuszczalne wartości odkształceń

należy pamiętać, że przeciążenie może wystąpić także przy

należy wyznaczać proporcjonalnie.

mniejszych ugięciach. Ważne, że odkształcenia belek nośnych

Uszkodzenia mieszczące się w podanych granicach zgod-

nie powinny być trwałe, tzn. że po zdjęciu obciążenia belka

nie z EN 15635 klasyfikują element do kategorii „POZIOM

nie powinna być wygięta w żadnym kierunku. W większości

ZIELONY”, która pozwala na dalsze użytkowanie regału i nie

konstrukcji regałowych bardzo istotną rolę pełnią zaczepy

wymaga zmniejszenia jego nośności ani wymiany, a jedynie

belek, gdyż zapewniają one stateczność całemu rzędowi. Każ-

wyraźnie wskazuje element do specjalnej, ponownej oceny

de, nawet najmniejsze odkształcenie zaczepu lub pęknięcie

przy okazji kolejnych przeglądów. Takie uszkodzenia zostały

spoiny między zaczepem a belką wymaga natychmiastowego

uwzględnione w normowych współczynnikach bezpieczeństwa i nie powodują ryzyka zawalenia się konstrukcji.

Tak uszkodzony konektor
nie nadaje sie do użytkowania

Odkształcenia większe od dopuszczalnych, ale nie ponad
dwukrotnie klasyfikują element do kategorii „RYZYKO ŻÓŁTE”.
Oznacza ona niebezpieczne uszkodzenie wymagające naprawy w najbliższym możliwym terminie. W tym przypadku uszkodzonego elementu nie trzeba natychmiastowo odciążać, ale już
po odciążeniu nie wolno ponownie obciążać przed dokonaniem
serwisu. Jeśli jednak nie zostanie on wykonany w przeciągu 4 tygodni od zidentyfikowania uszkodzenia element powinien zostać
zakwalifikowany do kategorii „RYZYKO CZERWONE”, która
dotyczy także uszkodzeń w których odkształcenia przekroczyły
ponad dwukrotnie dopuszczalne wartości. Kategoria ta identyfikuje krytyczne sytuacje wymagające natychmiastowego
rozładowania obszaru konstrukcji i wyłączenia go z użytkowania
do czasu przeprowadzenia wymiany uszkodzonych elementów.
Bardzo istotne jest więc, aby przedsiębiorstwa posiadały
skuteczne procedury i metody do oznaczania uszkodzonych
elementów i obszarów wyłączonych z użytkowania, tak aby
uniemożliwić niebezpieczne użytkowanie regału w złym stanie
technicznym. Ważne jest też aby każdy przegląd zakończył się
powstaniem raportu i wyciągnięciem wniosków. PRSES powinien przeanalizować przyczyny uszkodzeń oraz podjąć działania zapobiegające podobnym niebezpiecznym zdarzeniom.
Powinien on rozważyć np. lepsze oznakowanie, stosowanie
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odbojnic czy dodatkowe szkolenia dla operatorów wózków.
Fot. Archiwum autora
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Uszkodzenia większe od dopuszczalnych zmniejszają bezpieczeństwo regału.

CZYTASZ: PRSES, a bezpieczeństwo systemów składowania

Fot. Archiwum autora

Norma EN 15635 bardzo wyraźnie stanowi, że wszelkie

świadomym, że bez akceptacji dostawcy odpowiedzialność

naprawy uszkodzonych elementów nie powinny być dopusz-

za bezpieczeństwo systemu składowania przechodzi całko-

czalne bez zgody dostawcy urządzeń. Tylko dostawca znając

wicie na klienta.

charakterystyki swoich profili jest w stanie odpowiedzialnie

Podsumowując chciałbym podkreślić, że regularne przeglądy,

określić bezpieczny sposób naprawy konstrukcji. Należy być

inspekcje i prawidłowe serwisowanie systemów składowania

świadomym, że każda ingerencja w konstrukcję regału bez zgo-

są bardzo ważnym elementem bezpiecznego ich użytkowania.

dy dostawcy nie tylko pozbawia klienta prawa do gwarancji, ale

Zaniedbanie któregokolwiek z tych elementów zwiększa ryzyko

wręcz zdejmuje z dostawcy odpowiedzialność za ewentualne

awarii lub nawet katastrofy. Koszty takich zdarzeń mogą być

przyszłe awarie lub katastrofę. Rozsądnym jest więc korzysta-

niewspółmiernie większe, tym bardziej, że przecież bezpieczeń-

nie z oryginalnego serwisu oferowanego przez sprzedawcę

stwa pracowników nie da się wycenić.

regałów.
Oferowane na rynku naprawy słupów poprzez ich prostowanie zgodnie z normą należy uznać za niedopuszczalne. Żaden
dostawca regałów nie powinien zaakceptować takiej metody
ponieważ niemożliwe jest skuteczna kontrola jakości uszkodzenia, ani elementu po takiej naprawie, zwłaszcza na elementach
zimnogiętych. Trzeba pamiętać, że trwałe odkształcenia plastyczne mogą pozostawiać niewidoczne zmiany w strukturze
stali i mikropęknięcia, które niekorzystnie wpływają na wytrzymałość i ciągliwość materiału. Brak jest dostępnych wiarygodnych badań potwierdzających, że ta metoda nie obniża
bezpieczeństwa w rozumieniu norm regałowych – tzn. akceptowanego poziomu ryzyka awarii i zawalenia się konstrukcji
zapewnionego przez prawidłowy projekt, wykonanie, montaż,
użytkowanie i serwis. Oczywistym jest, że metoda prostowania słupów kusi swoją ceną, ale na dzień dzisiejszy jedyną
odpowiedzialną metodą naprawy słupa jest jego wymiana, lub
wymiana tylko uszkodzonej części (odcięcie uszkodzonego
fragmentu i zastąpienie go nowym słupem). Ten drugi sposób
wymaga jednak weryfikacji przez projektanta, ponieważ może
zmieniać cały schemat statyczny w analizie nośności konstrukcji. Ostatecznie wybierając metodę naprawy trzeba być
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Regały półkowe o dużej
rozpiętości NEDCON
Fot. Archiwum autora
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Fot. Log4.pl

KOMPROMIS POMIĘDZY
JAKOŚCIĄ, A CENĄ
MGR INŻ. MARIUSZ KOŁODZIEJCZAK
Regały magazynowe rzędowe na palety to z pozoru nieskomplikowane konstrukcje. Różnią się one między
sobą jednak nie tylko nazwą producenta i ceną, ale przede wszystkim funkcjonalnością i bezpieczeństwem.
Co decyduje o jakości regałów magazynowych?
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Funkcjonalny regał to taki, który umożliwia płynną, wydajną i kom-

regałów od pionu wywołuje z kolei wrażenie małej stabilności

fortową obsługę. W takim regale zachowane są odpowiednie luzy

regału. Złą praktyką jest np. stosowanie w standardowym regale

manipulacyjne. Pozwalają one na umieszczanie w regale i pobiera-

paletowym długich belek (trawers) o małej sztywności w kierunku

nie jednostki ładunkowej z mniejszym ryzykiem uderzenia w regał

poziomym. Przy lekkim nawet uderzeniu ładunkiem lub widła-

lub inny ładunek. Jednocześnie zwiększają pewność i szybkość

mi w belkę, czy przy delikatnym przesuwaniu ładunku opierają-

tych operacji. O funkcjonalności świadczy też sztywność samej

cego się na belce ulegają one znacznym, a czasem nawet trwałym

konstrukcji. Duże ugięcie belek przede wszystkim zmniejsza luzy

ugięciom. Zmniejsza to komfort obsługi regału, a ponadto może

manipulacyjne i ogranicza komfort obsługi. Znaczne odchylenie

też zmniejszyć jego nośność.
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CZYTASZ: Kompromis pomiędzy jakością, a ceną

Na funkcjonalność i jakość regałów w znacznej mierze wpływają detale.
Bywa tak, że ograniczniki miejsc składowania są tak lekkie i słabe, że wcale

Niedopuszczalne i niebezpieczne jest

nie zabezpieczają przed wypadnięciem
ładunku przy nawet niezbyt silnym uderzeniu. Czasem wyginają się one tak

przeciążanie regałów lub obniżanie normowych

bardzo, że w regałach dwurzędowych

współczynników bezpieczeństwa bez dokładnych

nie pozwalają na bezpieczną obsługę lo-

badań i analiz probabilistycznych.

kalizacji po drugiej stronie. Dość często
można też zauważyć ochrony/odbojnice z tak cienkiej blachy, że właściwie
już po pierwszym uderzeniu nadają się
do wymiany, a dodatkowo zasłaniają
one ewentualne uszkodzenia słupów, uniemożliwiając natych-

modeli obliczeniowych, procedur badawczych i normowej

miastową identyfikację zniszczenia i odpowiednią reakcję.

analizy. Niedopuszczalne i niebezpieczne jest przeciążanie

Zdarzają się także mechaniczne prowadzenia ciężkich wózków

regałów lub obniżanie normowych współczynników bezpie-

systemowych, które są tak „odchudzone”, że po kilkakrotnym

czeństwa bez dokładnych badań i analiz probabilistycznych.

użyciu trwale się odkształcają, nie mogąc utrzymać wóz-

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w magazynie spoczywa

ka w „sztywno” określonej ścieżce. Przy dużych prędkościach

na osobach z najwyższych stanowisk w strukturze przedsię-

takiego wózka znacznie wzrasta ryzyko groźnej kolizji.

biorstwa. Powinny one zadbać aby regały miały nośność,

Duża sztywność regału i dbałość o każdy detal sprawia

która gwarantuje, że nigdy nie zostaną one przeciążone, a ich

że już na pierwszy rzut oka wygląda on po prostu „solidnie”,

poszczególne komponenty nie ulegały uszkodzeniom przy

a to z pewnością zwiększa komfort użytkowania.

normalnej, codziennej obsłudze. Dodatkowo powinny one

Mimo wszystko o jakości systemu regałowego w głównej mierze decyduje jego bezpieczeństwo. Projektowanie

zapewnić regularne przeglądy regałów oraz rzetelne wyszkolenie dla operatorów wózków i pozostałej obsługi.

regałów, podobnie jak projektowanie innych konstrukcji,

Dość często zdarza się, że jedynym istotnym aspektem

takich jak budynki biurowe czy mosty, opiera się na analizie

przy wyborze systemu regałowego jest jego cena. Oczywiste

prawdopodobieństw wystąpienia korzystnych i niekorzyst-

jest, że inwestor nie chce przepłacać, ale trzeba znać różnicę

nych zjawisk i określeniu dopuszczalnego, czyli społecznie

pomiędzy ceną a rzeczywistym kosztem systemu regałowe-

akceptowanego ryzyka zniszczenia. Po pierwsze, awaria lub

go. Całkowity koszt uwzględnia bowiem dodatkowo wydatki

nawet katastrofa systemów regałowych niesie za sobą straty

eksploatacyjne, tj. opłaty za inspekcje, naprawy czy nawet

materialne, a na szczęście rzadziej utratę zdrowia lub życia

wymiany poszczególnych komponentów. Nawet niewielkie

ludzi, dlatego dość wysoki jest poziom ryzyka akceptowanego

awarie generują też koszty związane z uszkodzeniem skła-

przez społeczeństwo w takich wypadkach. Po drugie, kon-

dowanego towaru, czy wyłączeniem z użytkowania części

strukcje regałowe odróżnia od konstrukcji budowlanych silne

systemu do momentu wykonania napraw. Dodatkowo należy

założenie, że będą one używane i obsługiwane prawidłowo,

rozpatrzyć straty wynikające z ograniczonej funkcjonalności,

czyli uważnie, bezpiecznie i bezkolizyjnie (zgodnie z normą

o której wspomniano wcześniej. Inwestowanie w system do-

EN 15350). Pomija się niektóre niebezpieczne, choć całkiem

brej jakości i w pełni funkcjonalny jest rozsądne i uzasadnione

możliwe oddziaływania, których uwzględnienie skutkowa-

ekonomicznie.

łoby zastosowaniem cięższej i droższej konstrukcji. Pozwala

Wybór systemu regałowego ograniczony do porównania

to ograniczyć koszty działalności przedsiębiorstw i tym sa-

cen konkurencyjnych ofert nie uwzględnia efektywności

mym nie hamować rozwoju gospodarki.

pracy pracowników oraz troski o ich zdrowie i życie. Chcąc

W związku z powyższym trzeba sobie uświadomić, że regały

dokonać go świadomie należy także te aspekty wziąć pod

magazynowe są konstrukcjami bardzo wrażliwymi, a normowe

uwagę. Wtedy wybór ten staje się poszukiwaniem kompromi-

współczynniki bezpieczeństwa nie wskazują na zapas nośno-

su pomiędzy komfortem obsługi i poziomem bezpieczeństwa,

ści konstrukcji, a służą jedynie uwzględnieniu niedokładności

a kosztami. Pomiędzy jakością, a ceną.
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MOCOWANIE
REGAŁÓW DO
POSADZKI
TOMASZ CHOJNACKI
W australijskiej normie dotyczącej badania regałów jest napisane, że słupy trzeba kotwić
za pomocą 2 śrub. Co ciekawe, zmiana ta nastąpiła całkiem niedawno, co znaczy, że ktoś zwrócił uwagę
na ten problem. A w Europie ?

CZĘŚĆ 1: ZAGROŻENIA
PŁYNĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO
MOCOWANIA
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ciążenie np. 5000 kg, a powierzchnia
przekroju słupa ma 6-8 cm2, to wyobrażenie o sztywności i wytrzymałości konstrukcji zaczyna się zmieniać. Kotwienie
słupów w takich warunkach przy pomocy

PO CO PISAĆ O KOTWIENIU REGAŁÓW?

dzi na drugi plan. A to przecież tutaj się

jednej śruby jest pewnego rodzaju igno-

No właśnie. Czy temat wymagający

wszystko zaczyna. Montaż regałów koń-

rancją bezpieczeństwa. I ta właśnie jedna,

co najwyżej podstawowej wiedzy z za-

czony mocowaniem do posadzki, obcią-

niewinna „śrubka” odgrywa dzisiaj główną

kresu budowy maszyn może być ciekawy?

żenie od regałów biegnące ku dołowi

rolę w naszym skromnym artykule.

Oczywiście, że tak i to bez 2 zdań. Zwłasz-

słupów, moment ścinający i zginający

Twierdzimy, że mocowanie regałów

cza, że chodzi tu o bezpieczeństwo.

występujący przy kontakcie z wózkiem lub

przy pomocy tylko jednej kotwy jest błę-

W kontekście badań (przeglądów) i pro-

paletą czy też pochodzący od nierówno-

dem i w większości przypadków skutkuje de-

jektowania regałów oraz bezustannie

miernego rozłożenia ciężaru na regale…

formacją regałów. [Patrz: rys. 1, przyp. red.]

wałkowanych aspektów związanych z od-

Jeśli teraz, uświadomimy sobie, że na je-

DLACZEGO MOCOWANIE JEST

kształceniami, kwestia mocowania scho-

den słup przypada niejednokrotnie ob-

ISTOTNE?
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CZYTASZ: Mocowanie regałów do posadzki

Rys. 1. Przykłady skręceń słupów i stóp słupów.

Kwestia montażu regałów to nie tylko

posadzki, itd.),

napisane, że ilość i typ elementów mo-

wobec sytuacji, w której przepisy

cujących określane są przez dostawcę

szy odbiór regałów, ale przede wszyst-

zakładają (a więc dopuszczają)

urządzeń, a także, że słupy regałów po-

kim ich eksploatacja i wynikające z niej

występowanie określonych sił po-

winny zostać zakotwione do posadzki

bezpieczeństwo. Nie trzeba wykonywać

chodzących np. od wózków, ścięcie

zgodnie z instrukcjami dostawcy. Innymi

specjalistycznych ekspertyz regałowych,

jednej kotwy (i utrata mocowa-

słowy: to producent określa jak bardzo

aby zgodzić się z choćby częścią poniż-

nia przez słup) jest tym prostsze

bezpieczna ma być nasza konstrukcja.

szych argumentów:

im mniej tych kotew się w tym

Co to oznacza dla użytkownika regałów?

1.

słupie znajduje.

przedsięwzięcie techniczne czy później-

mocowanie regałów do posadzki,

6.

jest nie mniej istotnym elementem
niż odkształcenia belek i słupów,

2.

3.

ciągłego szukania oszczędności i zmniejZ naszych badań jednoznacznie wynika,

szania kosztów produkcji, możemy się

gdyż wpływa na aspekt stabilności

że jedna kotwa nie zabezpiecza słupów

spodziewać, że kwestia bezpieczeństwa

konstrukcji,

przed ich deformacjami, nawet jeśli nie

może zejść na drugi plan, a już na pewno

uszkodzenia regałów mające źró-

wynikają one z obciążeń o charakterze

jeśli przepisy pozostawiają ku temu od-

dło w nieprawidłowym mocowaniu

udarowym. Oczywiście, przy dwóch ko-

powiednie pole do działania. Współczyn-

występują stosunkowo często,

twach, skręcanie jest również możliwe

niki bezpieczeństwa nie mają już tych

jakość mocowania jest bardzo

(kotwy nie eliminują sił skręcających, ale

samych wielkości co kiedyś), rodzaj i po-

trudna do sprawdzenia, choćby

zapobiegają powstawaniu określonych

chodzenie stali są już rzadko podawane

dlatego, że żaden zarządca magazy-

efektów od nich pochodzących) i chyba

przez producentów, a same konstrukcję

nu nie będzie wykonywać dokład-

nikt nie będzie podważał faktu, że po-

są już wykonywane z coraz to cieńszej

nych oględzin setek kotew podczas

dwojenie sił znajdzie swoje uzasadnienie

blachy. Ale co z naszymi kotwami? Bez-

montażu, już nie mówiąc po jego

zarówno w praktyce jak i w obliczeniach.

pośrednim efektem szukania oszczęd-

zakończeniu,
4.

5.

No cóż, w dobie trudnych czasów,

ności jest mocowanie stóp do posadzki

mocowanie regałów do posadzki

PRZEPISY WOBEC KOTWIENIA

za pomocą jednej kotwy mocującej. Nie

jest, jak już wspomnieliśmy powyżej

SŁUPÓW

robią tego wszyscy, ale nie jest to też

„bagatelizowane”, zarówno przez

Przypomnijmy sobie, co na temat ko-

zjawisko sporadyczne. Co gorsze, taka

dostawców jak i odbiorców sprzętu,

twienia stóp mówi norma dotycząca

praktyka jest widoczna u czołowych

występuje dużo dodatkowych

„Zastosowania i utrzymania urządzeń

producentów regałów, a więc tych, któ-

czynników, które są bardzo waż-

do składowania”. Otóż, w rozdziale do-

rzy (dobre) standardy raczej wyznaczają,

ne, a na które wiele firm zupełnie

tyczącym składania i montażu regałów,

zamiast ich powielać.

nie zwraca uwagi (jak np. kwestie

w podrozdziale mówiącym o aspektach

CZYM SKUTKUJE MOCOWANIE

dylatacji, jakości kotew, analizy

montażu podlegających nadzorowi, jest

REGAŁÓW ZA POMOCĄ JEDNEJ
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Rys. 2. „Wybicia” słupów.

KOTWY MOCUJĄCEJ?

już została pewnie naruszona. Przesunię-

niż w przypadku mocowania za po-

Mocowanie za pomocą jednej kotwy mo-

cie słupa będącego elementem sztywnej

mocą jednej kotwy,

cującej zwiększa prawdopodobieństwo

konstrukcji może doprowadzić do zawa-

wystąpienia efektów działania sił ścina-

lenia regału. Progresywne skręcanie się

osi kotwy jest wyeliminowane.

jących, zginających czy też skręcających.

słupa może z kolei skutkować narusze-

[patrz: rys. 3, przyp. red.]

Dla pierwszych dwóch, efekty mogą być

niem struktury wewnętrznej i spowodo-

podobne: ścięcie kotwy, pęknięcie, „wy-

wać choćby pękanie elementu. Na ten

UZASADNIENIE EKONOMICZNE

bicie słupa”, itp. W przypadku skręcania

argument mamy potwierdzenie w postaci

Oczywiście, znajdziemy wiele magazynów,

obraca się stopa lub stopa i słup jedno-

informacji od czołowego producenta re-

gdzie składowanie jest „lekkie”, regały spo-

cześnie. Jak to wygląda w rzeczywisto-

gałów, który zrealizował badania na skrę-

kojnie stoją, handlowiec dał słowo honoru,

ści? Przedstawiają to załączone obrazy.

canie. Udowodniono tam, że skręcony

że wszystko będzie działać dobrze i nie

Co ważne to fakt, że skręcanie nie musi

słup ma obniżoną nośność, co wcale nie

ma czego uzasadniać… I nawet rzeczy-

powstawać w wyniku uderzenia wózkiem.

jest zaskoczeniem. Tym, którzy mają małe

wiście tak może być. No, ale my mówi-

Występujące i niewidoczne jednocześnie

dzieci w domu, proponujemy ekspery-

my o niepożądanych sytuacjach i taką

gołym okiem mikrodrgania, pochodzą

ment z walcem plasteliny. Wystarczy ją lek-

właśnie obejmiemy magazyn z systemem

od wielu elementów i mogą się kumu-

ko skręcać (bez ściskania, zginania czy roz-

regałowym o pojemności skromnych

lować. Występuje tu obciążenie od ła-

ciągania), a efekt pojawi się po chwili.

5.000 miejsc paletowych i normalnym na-

dunków (zwielokrotnione w przypadku

„swobodne” skręcanie stopy wokół

tężeniu ruchu wózków. Co liczymy? Spró-

przeciążenia regałów), które może być

CO DAJE PODWÓJNE MOCOWANIE?

bujmy policzyć, czy i kiedy zwróci nam się

nierównomierne i wywoływać powstawa-

Obecność dwóch kotew mocujących za-

podwójny montaż kotew. Zakładamy więc:

nie określonych momentów sił, posadzka

bezpiecza nas przed niepożądanymi sytu-

5.000 miejsc paletowych, 0+3 poziomy

może bezustannie pracować, pojawiają

acjami, a przynajmniej znacznie ogranicza

składowania w gniazdach 2700 mm, a więc

się drgania od przejeżdżających kilkuto-

ryzyko uszkodzeń, gdyż:

12 miejsc paletowych w gnieździe, a więc

nowych wózków, drgania od wielokrotnie

1.

odchylenie słupa (poprzez przyłoże-

417 zatok, a więc ok. 420 ram, a więc 840

cięższych niż wózki maszyn produkcyj-

nie odpowiedniej siły zewnętrznej)

słupów. Dla tej ilości słupów mamy więc

nych, itd. [Patrz: rys.2, przyp. red.]

zamocowanego przy pomocy 2 ko-

do wyboru montaż: 840 kotew lub 1680

tew wymaga znacznie większej siły

kotew.

Do czego może doprowadzić taki stan
rzeczy? W przypadku ścięcia kotwy, „wolny” słup nie będzie stawiał większych
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3.

(teoretycznie 2-krotnej),

Sprawa zatem sprowadza się do mon-

obecność 2 kotew sprawia, że ich

tażu 840 kotew, a na to potrzebne są:

oporów ciężkiemu wózkowi, nawet nie-

ścięcie (w zależności od miejsca

czas i 840 szt. kotew. Wartość kotwy

obciążonemu i jadącemu z możliwie małą

działania siły zewnętrznej) wy-

to 2 zł. Spróbowalibyśmy jeszcze osza-

prędkością, zwłaszcza, że struktura słupa

magałoby siły 2-krotnie większej

cować wartość pracy (np. w jednostce

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

2.

bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Mocowanie regałów do posadzki

roboczogodzin) potrzebnych na montaż
kotew, ale koszty te są z reguły ukryte w kwocie łącznej na zakup regałów.
Stąd cena za kotwę obejmuje też montaż. Wartość zamontowanych dodatkowo kotew to 1680 zł. Załóżmy teraz,
że wartość naszego słupa to 300-400 zł.
W magazynie o pojemności 5.000 miejsc
paletowych, nie jest niczym nietypowym
wystąpienie tego typu błędów. Ogólna
kalkulacja mówi nam, że już przy wymianie 4-go czy 5-go słupa, następuje
zwrot z „inwestycji”, a nie uwzględniamy
tu kosztów pracy. Konieczne jest tu podjęcie specjalnych działań (wyłączenie
fragmentu magazynu z użytkowania i zablokowanie pracy, rozładowanie i późniejsze załadowywanie regałów, czynności
związane z wymianą, dodatkowe koszty
pracy serwisu, itd.), które pochłaniają
różne zasoby.
WNIOSKI KOŃCOWE Z CZĘŚCI I
W niniejszej części, nakreśliliśmy ogólnie

Rys. 3. Skręcanie dla przypadku montażu z użyciem tylko jednej kotwy.

problem związany z kotwieniem słupów,

miastowy montaż przy pomocy jednej

wyegzekwowanie tego. To zagadnienie

który notorycznie występuje w praktyce.

kotwy, eliminuje w zasadzie łatwą możli-

omówimy w 2-giej części artykułu. Z ko-

Uzasadnienie dla podwójnego kotwienia

wość eliminacji późniejszych problemów.

lei w 3-ciej zajmiemy się kwestią, co robić,

słupów jest policzone dość ogólnie, ale

Dobra praktyka mówi, że takie rozwią-

gdy regały już zostały zamontowane.

zupełnie oddaje prawidłowość takiego

zanie sugeruje dostawa i/lub montaży-

postępowania. Podkreślamy, że natych-

sta regałów, a w interesie Inwestora jest

CZĘŚĆ 2: JAK SIĘ
ZABEZPIECZYĆ PRZED
NIEPOŻĄDANYMI
SKRĘCENIAMI
No właśnie! Czy jest to możliwe? Tak,

cze nieeksploatowanymi, ale będącymi

jest, ale nie zawsze. Kwestia ta sprowa-

właśnie w montażu. Na czyjeś nieszczę-

dza się do momentu wystąpienia, a wła-

ście, podczas tego montażu otwory stóp

ściwie rozpoznania problemu. A kiedy

słupów wypadają akurat w pobliżu linii

taki problem się rozpoznaje? W różnych

dylatacyjnej lub dokładnie w niej. Czy

przypadkach.

można było temu zapobiec? Oczywiście,

W pierwszej grupie przypadków

że tak. Powinno się to uczynić już na eta-

mamy magazyny nowe z regałami jesz-

pie projektowania systemu regałowego.
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Rys.1. Montaż kotew w liniach dylatacyjnych.

Zakładamy jednak, że nie uwzględniono

CO NIECO O STOPACH

czegoś takiego i stoimy przed problemem

Najprościej rzecz biorąc, trzeba kupić

trzema, czterema, pięcioma i sześcioma

kotwienia. Jedne firmy zbagatelizują pro-

regały ze stopami, które posiadają od-

otworami.

blem i w elegancki sposób wbiją kotwę

powiednią ilość i rozmieszczenie otwo-

Stopy z jednym otworem nie mają

„centralnie” w dylatację nie uwzględniając

rów. Te umożliwiają nam swobodny,

możliwości ominięcia dylatacji (nie mó-

żadnych, ewentualnych (i niepożądanych)

„podwójny” montaż bez obawy, że linie

wiąc już o efekcie skręcania wynikające-

konsekwencji, które z reguły odbijają się

dylatacyjne będą nam mocno utrud-

go z obracania się słupa wokół kotwy).

na zarządcy obiektu. Tego typu błędy wy-

niać. Gdybyśmy mieli streścić niniejszy

Stopy z dwoma otworami są trochę nie-

chodzą z reguły podczas odbioru regałów,

artykuł do jednego zdania, powyższe

fortunne, bo pozwalają nam na prawi-

np. w obecności niezależnego konsultan-

stwierdzenie byłoby esencją niniejszych

dłowe (podwójne) zakotwienie słupa,

ta. Przykład? Proszę poniżej. [Patrz: rys. 1,

rozważań. Wielu powie, że banalna sto-

ale tylko w przypadku gdy linia nie prze-

przyp. red.]

pa nie będzie stanowić problemu. Czy

biega przez żaden z otworów lub przez

Inne serwisy zgłoszą odpowiedzialnie

na pewno? Byliśmy świadkami wielu

oba jednocześnie. Może zdarzyć się tak,

pokrycie się linii otworów oraz dylata-

sytuacji, gdy renomowane marki do-

że ominiemy linię i zakotwimy stopę jedną

cji i wówczas na bieżąco rozwiąże się

puściły się błędnego i stwarzającego

kotwą. W przypadku 3 otworów mamy

dany problem. Jeśli budowa stóp (o czym

zagrożenie montażu regałów. Często,

jeszcze trochę lepiej, o ile… 3 otwory

za chwilę) to umożliwia, to problem znika.

z powodu „niefunkcjonalnej” stopy,

nie znajdują się w jednej linii. Czy może

Jeśli jednak stopa nie jest odpowiednio

której „defekt” sprowadza się do tego,

tak być? A owszem. Przykład widnieje

zbudowana to można spróbować przesu-

że nie ma jak ominąć linii dylatacyjnej.

na zdjęciu. [Patrz: rys. 2, przyp. red.]

nąć regały. O ile jest to możliwe… A często

To jak jest z tymi stopami?

nie jest. Trzeba wówczas szukać innych
sposobów.

72

Mamy zatem: stopy z jednym, dwoma,

Cztery otwory, rozłożone w „4-ech

Nie będziemy tu wnikać w chwilowe

ćwiartkach” już nam stwarzają właściwe

tendencje w projektowaniu i produkcji

możliwości, nie mówiąc już o 5-ciu i 6-ciu
otworach. [Patrz: rys. 3, przyp. red.]

Druga grupa przypadków dotyczy już

stóp, bo te się bezustannie zmieniają.

eksploatacji. I w tym momencie jest już

Firmy opracowują różne rozwiązania,

za późno. Słupy już się skręcają, stopień

często nawet wracając do poprzednich,

CO NIECO O KOTWACH

skręceń jest widoczny, dodatkowe moco-

jeśli nowe rozwiązanie się nie spraw-

Oprócz stóp, dochodzi nam jeszcze kwe-

wanie kotew nie wchodzi w grę, a nowe

dza. Są tu stopy „jednoczęściowe”,

stia rodzaju kotew, a tu mamy kotwy me-

regały to już jakaś bajka. Co można wtedy

stopy z kołnierzem zewnętrznym, sto-

chaniczne oraz chemiczne. Ograniczmy

zrobić? O tym w kolejnej części. Teraz

py z mocowaniem wewnątrz słupa, itd.

się tutaj do ich ogólnej charakterystyki,

jednak zastanówmy się jak przed takimi

Pozwolimy sobie prześledzić różne roz-

bo rodzaj kotwy nie jest już kwestią geo-

sytuacjami się ustrzec. A więc na początek

wiązania z przestrzeni wielu ostatnich lat,

metrii stopy, a dotyczy bardziej jej pra-

proces zakupowy.

ale tylko ograniczając się do „placka”.

cy w posadzce.
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bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Mocowanie regałów do posadzki

Kotwy mechaniczne są stosowane w 99% do kotwienia regałów w standardowych warunkach. Są tańsze i szybsze w montażu. Z kotwami chemicznymi
jest nieco inaczej. Ich montaż jest znacznie bardziej skomplikowany (nawiert,
czyszczenie z pozostałości posadzki,
wpuszczenie kleju, włożenie kotwy,
jej sytuowanie, czekanie (od 30 do…
300 minut) i dopiero czynności końcowe. Do tego taka kotwa jest droższa,
a to za sprawą kleju, którego tubka kosztuje ok. 100 zł i wystarczy na zastosowanie do 30 kotew. Po co więc stosować
kotwę chemiczną? Po pierwsze, w przypadku instalacji ochraniaczy. Te są narażone na częste przyjmowanie obciążeń
udarowych, więc właściwości elastyczne
jakie stwarza klej pozwalają na lepszą
„amortyzację” i bardziej powolne luzowanie się nakrętek. Innym zastosowaniem
są magazyny mroźnie, gdzie zjawiska
rozszerzalności cieplnej wpływają na zachowanie się kotew w posadzce. Zdarza się też, że kotwy chemiczne stosuje
się w przypadku niskiej jakości posadzek,
ewentualnie w przypadku małej grubości
płyty posadzki. Klej lepiej umacnia kotwę
niż śruba. Niezależnie jednak od rodzaju
kotwy, trzeba z głową je montować,
bo kotwy już tak prosto się nie usunie.
Uda się w prawdzie ją ściąć, mechaniczną
czasami uda się wbić do środka, ale usunąć całkowicie się nie da. Przynajmniej
bez znacznej ingerencji w posadzkę.

Rys. 2. Stopy z jednym, dwoma i trzema otworami.
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Rys. 3. Stopy z 4-ema, 5-oma i 6-oma otworami.
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A co jeśli będzie potrzebowali tutaj coś

ustrzec się przed niepożądanymi sytuacja-

zamontować? Kilka przykładów: zdjęcie.

mi, a te zdarzają się często.

[Patrz: rys. 4, przyp. red.]
WNIOSKI KOŃCOWE DO CZĘŚCI 2
PROJEKTOWANIE I DORADZTWO

Z 1-szej części artykułu dowiedzieliśmy

JAKO MOMENT KRYTYCZNY

się, że 2 kotwy (lub więcej) mają wymierne

No więc co należy czynić, aby zapobiec

uzasadnienie. Z 2-giej części wiemy już jak

powstawaniu tego typu błędów? Zakła-

tego dopilnować. Wydaje się, że temat

damy, że mamy opracowany projekt ma-

jest względnie nieskomplikowany. Jednak

gazynu, projekt regałów, ale sprzętu jesz-

powyższe rozważania wyczerpują jedynie

cze nie mamy i możemy dowolnie wybrać

część zagadnienia. Celowo nie poruszyli-

dostawcę. Oczywiście, zakup określonej

śmy tu zagadnień związanych z:

marki regałów zdeterminowany będzie

1.

mnóstwem innych parametrów, które po-

jące stopy niektórych dostawców

dobnie jak stopy regałowe, na pozór tylko
nie stwarzają żadnych trudności. Można

jakością elementów (szybko pękaprzy skręcaniu),

2.

parametrami technicznymi stóp

tu krótko wymienić m.in. parametry ta-

(grubość, powierzchnia, dokładny

kie jak: perforacja w słupie, profil słupa,

rozstaw otworów, budowa, mate-

profil belki, konektor belki, poprzeczki,
głębokość ramy, łatwość montażu, itd.

riał, sposób łączenia ze słupem),
3.

rozkładem nacisków na sto-

W przypadku każdego parametru, na sa-

pie (które wbrew pozorom nie

mym początku należy poprosić handlow-

są równomierne, ale lokalne, a ich

ca o opis danego elementu, a w przypadku

rozkład zależy od grubości stopy, jej

stopy o: właściwą ilość kotew i sposób
rozwiązywania problemów, gdy linia dy-

powierzchni, itp.),
4.

posadzką (grubość, jakość, budowa)

latacyjna sprawi nam problem. Jeżeli roz-

i rodzajami dylatacji (tak, są różne

mowy z dostawcą nie są możliwe lub

rodzaje dylatacji),

są utrudnione, warto skorzystać z porad

5.

indywidualnymi rozwiązaniami

niezależnego konsultanta, który może

stosowanymi przez poszczególnych

być niezwykle przydatny również podczas

producentów (np. stosowanie 3 ko-

rozmów z dostawcą.

tew w ramie złożonej z 2 słupów,

Efektem dobrze zaplanowanych działań

czy też 5 kotew w ramie złożo-

związanych z zakupem oraz instalacją

nej z 3 słupów). [Patrz: rys. 5, przyp.

systemu regałowego jest uwzględnienie

red.]

kolejnych czynników dotyczących po-

74
Rys. 4. Problem związany z obecnością kotew.
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sadzki. W kontekście montażu regałów

Pozornie prosty temat, nabiera zatem

będą to: stan i rodzaj posadzki, przebieg

kolorów. Wchodzenie w dalsze szczegóły

linii dylatacyjnych i wcześniejsze przygo-

to już sprawa mechaniki i choć zagad-

towanie projektu układu regałów na pla-

nienia są arcyciekawe, to jednak wy-

nie magazynu. Pamiętać jednak należy,

kraczają już poza nasz temat główny.

że Inwestor, musi umożliwić pozyskanie

Wniosek końcowy jest klarowny: 2 kotwy

odpowiednich informacji dotyczących po-

są jak najbardziej wskazane i należy do-

sadzki, zarówno niezależnemu projektan-

pilnować, aby były obecne. Tłumaczenie

towi jak i dostawcy regałów. Ten ostatni,

ze strony dostawców, że np. kotwienie

powinien przez rozpoczęciem monta-

blisko dylatacji spowoduje pękanie płyty

żu zweryfikować ostatecznie (w miarę

betonowej, albo że brak kotew jest lep-

możliwości) omawiane tu elementy, aby

szy bo słup się nie złamie i będzie miał

bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Mocowanie regałów do posadzki

tym samym możliwość jedynie „lekkiego
odgięcia” albo, że nakrętka zostanie „porządnie” dokręcona… na pewno nie rozwiąże problemu. Problem trzeba uprzedzić, prosząc o odpowiedź na pytanie jak
dostawca rozwiązuje problem dylatacji
oraz ile proponuje zastosować kotew.
W tym pierwszym z przypadków, stosuje się rozwiązania indywidualne w postaci specjalnych stóp, jeśli to możliwe
to przesuwa się regały, a najlepiej przy-

Rys. 5. Zerwany kołnierz stopy słupa.

gotowuje się wcześniej dokładny projekt z uwzględnieniem utrudnień. [Patrz:
rys. 6, przyp. red.]

W kolejnej, ostatniej części zastanowimy się, jak rozwiązać problemy „pojedyn-

czych kotew” w sytuacji już istniejących
instalacji regałowych.

Rys. 6. Brak kotew, stóp, nietypowe mocowanie do podłoża.

CZĘŚĆ 3: CO ZROBIĆ, GDY
SKRĘCENIA SŁUPÓW JUŻ
DAŁY O SOBIE ZNAĆ
Jesteśmy więc w magazynie. Regały zo-

cu był najtańszy) i oczywiście na jedną

stały zainstalowane, (być może) przez ser-

kotwę, a może i bez kotew (też się tak

wis niewiadomego pochodzenia (w koń-

zdarza). Co robić?

CZY MOŻNA JESZCZE COŚ ZROBIĆ, GDY WYDAJE SIĘ, ŻE JEST JUŻ ZBYT PÓŹNO?
To zależy. Generalnie, nie wiele można

by to bardzo karkołomne. Mało tego.

zrobić w sensie technicznym. Dołożenie

Są regały, które mają tendencję do skrę-

drugiej kotwy (1) to mało „atrakcyjny”

cania nawet pomimo obecności dwóch

pomysł, głównie dlatego, że regał jest

kotew (!!!) Wynika to głównie z ich cha-

już zmontowany i użytkowany i było-

rakterystycznego profilu, a szczególnie
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ukształtowania jego końcowych części.
Jak to potwierdzić? Hmm…. w prosty
sposób raczej się nie da. Jednak po realizacji dziesiątek przeglądów regałów, oraz
kilku fachowych ekspertyz, mogliśmy
stwierdzić to empirycznie. Co więcej,
dostawcy kotew, o których wspominamy, chyba nieprzypadkowo i wyjątkowo
stosują 2 kotwy tylko do tego jednego
rodzaju słupa… [Patrz: rys. 1, przyp. red.]
Można zastosować urządzenia ochronne. Ich instalacja niestety nie eliminuje problemu w całości. Zabezpieczy
to nas w pewnym stopniu przed uderzeniami, zmniejszając wpływ sił zewnętrznych, ale skręcanie może sobie
żyć własnym życiem. Oczywiście jest

Rys. 2. Skręcenie słupa osłoniętego ochraniaczem.

prosta odpowiedź w postaci wymiany

nastykować bo nowy słup wcale się nie

elementów (2), ale to jest akurat ostatnia

chce tak łatwo wpasować w kołnierz/

rzecz jaką chce usłyszeć Zarządca maga-

mocowanie. Powstaje problem różnego

zynu. Z tym wiążą się koszty, zatrzymanie

rodzaju małych naprężeń, nierównego

magazynu, konieczność przeprowadzenia

łączenia elementów, itd. Ekipy serwisowe

procesu zakupowego, itd. itd., a przecież

mają często z tym problemy, choć te które

same regały nie są w zasadzie, w aż tak

znamy, doskonale radzą sobie z takimi

złym stanie… To nie wszystko. Ewentu-

trudnościami (3). I tutaj kłania się kwestia

alne naprawy muszą być odpowiednio

posiadania zapasów elementów oraz ich

przygotowane. Występujące w różnym

wcześniejszego przygotowania. Okazać

stopniu deformacje utrudniają wymianę

się bowiem może, że pomimo badania,

elementów, a przynajmniej niektórych

stopa jest we właściwym stanie, ale jej

marek regałowych. Bywa, że słup trze-

nieznaczne deformacje uniemożliwiają

ba wymienić razem ze stopą, która nie

montaż nowego słupa i konieczny jest

jest w ogóle lub jest tylko lekko zdeformo-

jednak zakup tego elementu. A przecież

wana (a na pewno jest w stanie zdatnym

nawet najlepsza ekipa nie wyczaruje

do dalszej pracy), ale trzeba się tu nagim-

od ręki wszystkich elementów i jest po-
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Rys. 1. Skręcenia stóp i słupów.
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bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Mocowanie regałów do posadzki

zostawiona wtedy samym sobie. [Patrz:

się wtedy samodzielne kontrole stanu

lub całości regałów, zakup nowych lub

rys. 2, przyp. red.]

regałów. Można podczas tych czyn-

zmianę ustawienia regałów (o ile jest

ności sprawdzać czy nakrętki się nie

to uzasadnione również innymi, m.in. lo-

CO ROBIĆ GDY NOWE ELEMENTY NIE

luzują i je ewentualnie dokręcać (należy

gistycznymi argumentami). Podkreśla się

WCHODZĄ W GRĘ?

pamiętać, że obowiązują tu określone

tu jednak, że obecność wielu aspektów

Technicznie już nie wiele zrobimy.

wymagania dotyczące wartości momen-

technicznych (m.in. znajomość techno-

Można jednak zapobiegać ewentual-

tów dokręcania śrub). Jest to co prawda

logii regałów, kwestie montażowe), orga-

nym skutkom pojedynczego mocowa-

pracochłonne, ale dużego wyboru nie

nizacyjnych (zaplanowanie przedsięwzię-

nia w sposób organizacyjny. Ocena rega-

mamy. [Patrz: rys. 3, przyp. red.]

cia z uwzględnieniem kolejności działań,

łu, analiza obciążeń, analiza uszkodzeń,

Zdarza się też, słupy są tylko lekko

utrzymaniem pracy w magazynie, itp.)

weryfikacja kultury pracy, zastosowanie

skręcone, ich profil jest z tych „słab-

i prawno-normatywnych (rekonfiguracja

urządzeń ochronnych, regularne prze-

szych” i można je trochę nagiąć. Na wol-

regałów wymagająca weryfikacji obcią-

glądy regałów, również te krótkookre-

nym od obciążeń słupie zamontowana

żeń, kwestie dotyczące aktualizacji infor-

sowe, zmiany w lokalizowaniu miejsc

jest belka, którą obraca się w kierunku

macji o nośnościach, minimalne wyma-

odkładczych, itp. Wszystkie te działa-

przeciwnym do skręcenia... Przepisy ra-

gania dotyczące urządzeń ochronnych,

nia można zrealizować poprzez audyt

czej nie będą zbyt pobłażliwe względem

itd.) może przysporzyć wielu problemów.

bezpieczeństwa. Formułuje się potem

takiego działania.

Warto się na to wcześniej przygotować.

Rys. 3. Luzowanie się śrubek jako dowód „pracy” kotew.

określone działania i zapobiega powsta-

Można następnie dokonać pewnych

waniu trudności. To może zapobiec dal-

zabiegów technicznych i/lub organi-

WNIOSKI KOŃCOWE DO CZĘŚCI 3

szemu skręcaniu, choć trudno ocenić

zacyjnych. Ucina się tutaj początkowe

Podsumujmy listę możliwych działań,

czy to działanie jest równie dobre jak

części słupa (tak, są pewne firmy, które

z pominięciem instalacji całkowicie no-

podwójne kotwienie.

publikują informację o stosowaniu ta-

wego systemu: dołożenie drugich kotew

Co dalej? W ramach audytu bezpie-

kich zabiegów jako działanie naprawcze),

(jeśli to możliwe), instalacja ochraniaczy

czeństwa otrzymamy instruktaż do pra-

wymienia elementy na nowe czy też

(głównie na słupach), audyt bądź eks-

widłowej eksploatacji regałów. W za-

robi się projekt reorganizacyjny. Projekt

pertyza i określenie dokładnych działań

kresie obowiązków personelu znajdują

taki może np. zakładać demontaż części

profilaktycznych i naprawczych, kontrola
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jakości połączeń i ewentualne dokręcanie,

(1) Sytuacje, w których dołożenie drugiej

(3) Serwisy montażowe, które w większości

zabiegi techniczne i organizacyjne, a także

kotwy jest jeszcze możliwe są stosunko-

wypadków zmagają się z problemami prak-

projekt reorganizacji magazynu.

wo rzadkie. Wychodzi to z reguły podczas

tycznymi, a nie teoretycznymi wielokrotnie

Narzuca się natychmiast myśl, o ile

montażu i/lub odbioru regałów. Kiedy

muszą szukać niekonwencjonalnych, nie-

prościej było zastosować od razu 2-gą ko-

regał nie jest jeszcze użytkowany, a sto-

opisanych w przepisach sposobów rozwią-

twę mocującą słup do posadzki. Wobec

pa i otwory są dobrze zaprojektowane,

zywania napotkanych trudności. Montaż

kłopotów jakie mogą potem przysporzyć

pojawia się szansa na naprawę, wcześniej

regałów w tym samym miejscu lub bliskim

„pojedyncze” kotwy oraz dość kłopo-

pominiętego problemu.

poprzedniego montażu jest utrudniony,

tliwych, późniejszych działań profilak-

bo stare kotwy wciąż są w posadzce. Ko-

tycznych, pozorne oszczędności (których

(2) Nie rozwijamy w tym miejscu zagad-

twę mechaniczną czasami wbijesz do środ-

wartość przy dużym systemie regałowym

nienia wymiany skręconych elemen-

ka, z chemiczną nic w zasadzie nie zrobisz,

wcale nie jest aż tak duża) są nieuzasad-

tów w następstwie przeglądu regałów,

więc obu kotew i tak nie usuniesz. Innym

nione. Firmy, które nie chcą stosować

a także nie dotykamy tematu oceny stop-

razem wypada zbrojenie i kotwę trzeba

podwójnego kotwienia (zarówno po stro-

nia i oceny uszkodzenia elementu wyni-

montować pod kątem. Do tego dochodzą

nie dostawców jak i zarządców magazy-

kającego z jego skręcenia. To ostatnie jest

różnice poziomów posadzki, skrzywione

nów) są albo nieświadome potencjalnych

zagadnieniem nieco problematycznym.

ramy, itd. itd. itd.

skutków albo po prostu ignorują dobrą
praktykę i aspekty bezpieczeństwa. Dodamy tutaj na koniec, że w całym cyklu
artykułów, nie wspominaliśmy o najgorszych z możliwych skutków, tj. istotnych
uszkodzeniach regałów oraz ich zawaleniach, które powodują szkody organizacyjne i finansowe, niewspółmiernie
większe w porównaniu z dodatkową pracą
zamontowania kilkuset kotew…
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Nazywam się Tomasz Chojnacki. Pracuję w biurze

pozorom jest tematem obszernym i złożonym.

projektowo-doradczym METROPLAN POLSKA,

W niniejszym artykule dokonałem dość ogólnej

a także jestem członkiem Komitetu Technicznego

analizy dotyczącej ilości stosowanych kotew,

Regałów przy PSTM. W swojej praktyce zawodo-

bez wchodzenia w skomplikowane zagadnienia

wej odnotowałem setki sytuacji, stwarzających

mechaniczne i wytrzymałość materiałów. Chcia-

istotne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego,

łem tym samym podejść do tematu od strony

a jednocześnie będących całkowicie bagatelizo-

praktycznej, tj. takiej, która dotyczy wszystkich

wanymi. Jedną z takich (grup) sytuacji jest kwe-

pracujących i przebywających w magazynach

stia montażu regałów do posadzki, która wbrew

regałowych.

