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Fot. Still

EDUKACJA I AUTOMATYZACJA

DLA BEZPIECZNEGO
MAGAZYNU
EWA CZAJKOWSKA

Od lat dominującą przyczyną wypadków w pracy są błędy ludzkie. Do niedawna jedynym sposobem
ograniczania ich występowania była edukacja kadr i egzekwowanie przestrzegania ustalonych zasad.
Choć w długofalowym ujęciu budowanie świadomości zagrożeń wciąż jest najlepszym rozwiązaniem,
dzięki rozwojowi IT i automatyzacji, menadżerowie zyskują nowe narzędzia minimalizacji ryzyka.
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CZYTASZ: Edukacja i automatyzacja dla bezpiecznego magazynu

Fot. Still

Od wielu lat wiodącą przyczyną wypadków przy pracy w na-

Włuka, jeden z prowadzących zajęcia w ramach Akademii Bez-

szym kraju są nieprawidłowe zachowania personelu. W 2015

pieczeństwa STILL. – W długofalowym ujęciu, najbardziej sku-

roku spowodowały one 59,2% niepożądanych incydentów.

tecznym sposobem eliminowania problemów związanych z za-

Przewinieniami skutkującymi największą liczbą zajść są: nie-

chowaniem przez pracowników zasad BHP w transporcie jest

dostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności,

ciągła edukacja i promowanie wśród nich pozytywnych postaw.

zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem oraz nieznajomość

By nauka była skuteczna, musi jednak być podparta bliskimi

zasad BHP, niewłaściwe tempo pracy i brak doświadczenia. Czy

uczestnikom przykładami. W parze z nią powinna iść także

da się skutecznie niwelować ryzyko występowania wypadków

wspierająca poprawne nawyki kultura organizacyjna – dodaje.

wynikających z błędów ludzkich? W jaki sposób adresować tego

Dlatego coraz częściej jako kompleksowy element oferty, do-

rodzaju problemy? Jakie narzędzia są najbardziej skuteczne?

stawcy wózków widłowych i rozwiązań dla floty intralogistycznej
proponują usługi szkoleniowe.

WAGA TRANSPORTU
Według wstępnych danych GUS za 2016 rok, łącznie 56,4%

EDUKACJA I MOTYWACJA

czynności wykonywanych przez osoby poszkodowane jest

Ponadobowiązkowe szkolenia dla operatorów urządzeń trans-

powiązanych z poruszaniem się (35,1%) oraz transportem

portu wewnętrznego cieszą się rosnącą popularnością. W ich

(14,7% – ręcznym; 6,6% – kierowaniem środkami przewozu

trakcie poruszane się takie zagadnienia, jak: prawidłowa eks-

wewnętrznego). Niemal połowa wydarzeń powodujących urazy

ploatacja pojazdów techniki magazynowej, sytuacje zagroże-

wynika ze zderzeń bądź uderzeń – czy to z nieruchomymi, czy ru-

nia w logistyce czy przyczyny wypadków i przeciwdziałanie ich

chomymi obiektami (odpowiednio 25,7 oraz 20,8%). – W związ-

występowaniu. Coraz częściej działania rozwojowo-uświadamia-

ku z charakterystyką wypadków w miejscu pracy, obszarem

jące w tych obszarach postrzegane są jako metoda zwiększania

działalności, w którym powinno się szukać miejsca do poprawy

wydajności pracy i budowania przewagi konkurencyjnej. – Mamy

bezpieczeństwa, jest transport wewnętrzny – mówi Paweł

poczucie, że regularne, „ponadprogramowe” szkolenia z zakresu
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bezpieczeństwa mają istotne przełożenie na funkcjonowanie
procesów logistycznych w naszym przedsiębiorstwie – komentuje Dariusz Pięta z BSH, pierwszego laureata konkursu „Lider Bezpiecznej Pracy w Magazynie”. – Przypominamy dzięki nim o najważniejszych zasadach związanych z prawidłową eksploatacją
maszyn i informujemy o technologicznych nowościach. Jeszcze
ważniejszym efektem jest jednak pokazanie pracownikom, jak

Od wielu lat wiodącą
przyczyną wypadków przy

ważne jest dla nas zminimalizowanie liczby kolizji i wykształce-

pracy w naszym kraju

nie proaktywnej postawy zapobiegania zagrożeniom. Działania

są nieprawidłowe zachowania

te wymiernie przekładają się na zwiększenie bezpieczeństwa
ruchu wewnątrzzakładowego – podsumowuje.
Uzupełnieniem programu rozwoju kompetencji może być
zbudowany w oparciu o wskaźniki bezpieczeństwa system motywacyjny. Wiarygodne miary skuteczności operatorów można

personelu. W 2015 roku
spowodowały one 59,2%
niepożądanych incydentów.

uzyskać z automatycznej ewidencji aktywności wózków. Archiwizowane w programach flotowych dane umożliwiają rzetelną i trafną ocenę wydajności. Dzięki gromadzonym informacjom
wiadomo: jaka część czasu pracy jest efektywnie wykorzystywana, z jakimi prędkościami poruszają się pojazdy i jakie dystanse

Polska. – Efekt ten osiągnięto eliminując konieczność sterowania

pokonuje codziennie każdy z nich. Znani są także sprawcy

pojazdem, pozwalając człowiekowi skoncentrować się na pobie-

wszystkich kolizji. Wiedza ta pozwala na wdrożenie nagród bazu-

raniu towarów – tłumaczy. W świetle danych na temat przyczyn

jących na wymiernych wskaźnikach, jak najbezpieczniejsza jazda

wypadków w pracy, logicznym wydaje się, że wdrożenie tego

czy najlepsze wykorzystanie czasu. Z drugiej strony, umożliwia

typu rozwiązań pozytywnie wpłynie także na bezpieczeństwo.

wskazanie osób wymagających dodatkowego przeszkolenia.

Urządzenie nie tylko przestrzega wszystkich zasad ruchu, zacho-

Istotnym w tym kontekście czynnikiem jest również wzrost

wując pożądaną odległość od innych wózków, pieszych oraz in-

świadomości operatorów co do oczekiwań pracodawcy. Fakt,

frastruktury magazynu, ale także nieustannie skanuje otoczenie,

że efekty są porównywane, a wyniki mają przełożenie na ocenę

poszukując potencjalnych zagrożeń i dostosowując zachowanie

zatrudnionych osób działa motywująco i pomaga wytworzyć po-

do sytuacji. Daje przy tym możliwość pełnej koncentracji na za-

stawę zwiększonej odpowiedzialności za sprzęt i swoje działania.

daniu, bez rozpraszania się aktywnościami pobocznymi.

AUTOMATYZACJA DLA
KONCENTRACJI
Jak wynika z raportu GUS za 2015 rok,
co czwarty wypadek był spowodowany niedostateczną koncentracją uwagi
na wykonywanej czynności. To najczęstsza
przyczyna niepożądanych zdarzeń w miejscu pracy. Narzędziem pozwalającym
na ograniczenie jej występowania może
być włączenie do procesów transportu wewnętrznego elementów automatyzacji. – Testy iGo neo CX 20, wózka
do kompletacji poziomej samodzielnie poruszającego się za operatorem, wykazały,
że wykonywanie zadań przy jego użyciu
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CZYTASZ: Edukacja i automatyzacja dla bezpiecznego magazynu

FORUM NOWOCZESNE BHP
- efektywne rozwiązania - studia przypadków
- eksperci praktycy

jesień 2017

21-22-23 listopada 2017r.
Najwyższe standardy BHP na żywo
– wizyta w zakładach produkcyjnych

Lider w grupie producentów
wyrobów metalowych
przeznaczonych do lutowania,
spawania, cięcia i dystrybucji gazu

Wiodący, globalny producent
innowacyjnych technologii
napędów i sterowań

Wiedzą i doświadczeniem podzielą się
szefowie-praktycy BHP z takich firm jak:
h
h
h
h
h
h
h
h

Grupa Azoty Automatyka
Harris Calorific International
Man Trucks
Nutricia Polska
Parker Hannifin Manufacturing Poland
Polskie Zakłady Lotnicze
SE Bordnetze Polska
Słodownia Soufflet Polska

Partnerzy medialni
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CYBERBEZPIECZEŃSTWO
W PRZEMYŚLE
– NOWE WYZWANIA DLA UDT
DR INŻ. ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI, PREZES URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO
Informacja i wiedza stały się w społeczeństwie informacyjnym dobrem najważniejszym, od którego
jakości i bezpieczeństwa zależy przemysł i cała oparta na danych cyfrowych gospodarka, a co za tym idzie
los jednostki i całych narodów.
8
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CZYTASZ: Cyberbezpieczeństwo w przemyśle

Rozwój nowoczesnych kanałów informacji spowodował ogromną podatność człowieka na dezinformację ze względu na niemożność weryfikacji wszystkich dystrybuowanych treści. Opinie i fałszywe przekazy zalewają kanały informacyjne, mając
czasem większy wpływ na ludzkie decyzje niż same fakty.
W takim środowisku informacyjnym coraz łatwiej o budzenie
złych emocji i o zachowania irracjonalne i destrukcyjne, w tym

Polska musi stworzyć sieć
krajowych zespołów reagu-

także terrorystyczne. Łatwiej także popełnić błąd nieświadomie.

jących na incydenty bezpie-

Wysokie tempo informatyzacji i automatyzacji procesów

czeństwa komputerowego,

gospodarczych, coraz większa rola przetwarzania i wymiany
danych, internetu rzeczy, gromadzenia i przetwarzania zaso-

tzw. CSIRT (ang. Computer

bów w chmurze, to czwarta rewolucja przemysłowa (Industry

Security Incident Response

4.0), to nowy świat, w którym systemy cyfrowe sterują procesami fizycznymi, podejmują decyzje i współpracują z ludźmi,

Team), których zadaniem będzie

a poprzez internet rzeczy komunikują się ze sobą w coraz szer-

odbieranie zgłoszeń o incyden-

szym zakresie tworząc coraz rozleglejszą sieć powiązań. Zanikają
bariery pomiędzy człowiekiem i maszyną, a w tym kooperującym
tandemie człowiek staje się jednym z elementów mających

tach w sieci i przekazywanie
ich CSIRT-om innym państw.

wpływ na bezpieczeństwo.
Kanały internetowe mogą umożliwiać penetrację systemów
informatycznych związanych z przemysłem, a to stwarza realne
zagrożenia. Informacje, a szczególnie te, które mają bezpośredni

Państwo polskie, w perspektywie wdrażania dyrektywy NIS,

wpływ na bezpieczeństwo całego społeczeństwa, trzeba objąć

podejmuje szereg działań w zakresie cyberbezpieczeństwa.

najwyższą ochroną. Cyberprzestrzeń nie ma granic, więc nie

Rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wska-

ma ich także cyberbezpieczeństwo. Współpraca międzynaro-

zuje, że sektor tworzący rozwiązania w sferze bezpieczeństwa

dowa jest warunkiem sine qua non jego zachowania. W Unii

cyberprzestrzeni to jeden z sektorów strategicznych, które mają

Europejskiej przyjęto Dyrektywę Parlamentu Europejskie-

szanse stać się przyszłymi motorami polskiej gospodarki.

go i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środ-

Cyberbezpieczeństwo w gospodarce oznacza zapewnienie

ków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa

ciągłości utrzymania ruchu i funkcji biznesowych, w tym ochronę

sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, zwanej

zgromadzonych informacji. Rząd będzie wspierał budowanie

Dyrektywą NIS. Określa ona obowiązki operatorów usług klu-

kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa m. in. wśród

czowych oraz infrastruktury krytycznej, w tym szeroko rozumia-

operatorów usług kluczowych, w tym wśród operatorów infra-

nej energetyki, w zakresie cyberbezpieczeństwa. Na wdrożenie

struktury krytycznej. Zgodnie ze Strategią Cyberbezpieczeństwa

przepisów NIS państwa członkowskie mają termin do 9 maja

Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022 oraz z uchwałą

2018 r. oraz na identyfikację operatorów usług kluczowych

nr 52/2017 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie

do 9 listopada 2018 r. Europa buduje Jednolity Rynek Cyfrowy,

Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej

europejską gospodarkę opartą na danych, podejmując także

Polskiej na lata 2017-2022 Krajowe Ramy realizują członkowie

wspólne działania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Rady Ministrów oraz organy i jednostki organizacyjne im podle-

Zgodnie z dyrektywą NIS Polska musi stworzyć sieć krajowych

głe lub przez nich nadzorowane.

zespołów reagujących na incydenty bezpieczeństwa kompute-

Urząd Dozoru Technicznego czuje się odpowiedzialny i świa-

rowego, tzw. CSIRT (ang. Computer Security Incident Response

domy szczególnej roli i funkcji, jaką odgrywa w systemie bez-

Team), których zadaniem będzie odbieranie zgłoszeń o incy-

pieczeństwa. Będąc ważnym ogniwem systemu zapewniania

dentach w sieci i przekazywanie ich CSIRT-om innym państw

bezpieczeństwa w przemyśle dostrzega konieczność poszerzania

członkowskich oraz Komisji w postaci zanonimizowanych

jego zakresu. Dozór techniczny, który zaczynał w Polsce po-

sprawozdań podsumowujących. Sieć CSIRT-ów ma w ten spo-

nad 105 lat temu od oceny stanu technicznego pojedynczych

sób wspierać działania podmiotów gospodarczych w zakresie

urządzeń parowych, dziś nie może poprzestawać na poszcze-

cyberbezpieczeństwa.

gólnych urządzeniach, które łączą się w nowoczesne instalacje
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przemysłowe, realizujące jako całość określone procesy. UDT

W sytuacji, kiedy procesy przemysłowe są sterowane cyfrowo,

pracuje dziś w bardzo szerokim zakresie – jako Jednostka No-

UDT staje przed koniecznością zaangażowania się w sprawy

tyfikowana dokonuje oceny zgodności, wkracza w zagadnienia

związane z cyberbezpieczeństwem. Tym bardziej, że mimo wielu

bezpieczeństwa procesowego stosując szereg metod analizy

działań państwa w tym zakresie, w Dyrektywie NIS mówi się

zagrożeń i oceny ryzyka takich jak PHA, HAZOP, LOPA, FMEA,

wyraźnie, że „odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa

ETA, FTA, SIL i wiele innych, dokonując stress testów instala-

sieci i systemów informatycznych w dużym stopniu spoczywa

cji i stosując nowe metody inspekcji. Bezpieczeństwo techniczne

na operatorach usług kluczowych i dostawcach usług cyfro-

to obecnie nie tylko bezpieczeństwo danej fabryki, ale ze wzglę-

wych”. Rosnąca skala przestępstw oraz działań o charakterze

du na gęstą sieć powiązań pomiędzy zakładami przemysłowymi

terrorystycznym i szpiegowskim w cyberprzestrzeni zmusza już

– bezpieczeństwo państwa. Biorąc pod uwagę międzynarodową,

od dłuższego czasu wszystkich interesariuszy do zaangażowania

globalną sieć kooperacji trzeba mówić o bezpieczeństwie w jesz-

się w przeciwdziałanie takim zagrożeniom. Niemniej w przypad-

cze większej skali. Cyberbezpieczeństwo staje się nieodłącznym

ku operatorów usług kluczowych od poziomu ich cyberbezpie-

elementem bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji,

czeństwa zależy bezpieczeństwo społeczeństwa i państwa, a za-

a także procesów i co za tym idzie – całych fabryk, zakładów

tem powinno ono podlegać ocenie niezależnej, trzeciej strony.

przemysłowych, a w konsekwencji – całej gospodarki.

Zapewnianie bezpieczeństwa technicznego w świecie Industry 4.0, jeśli ma być skuteczne, musi być działaniem otwartym i kompleksowym, nastawionym na wyzwania współczesności i znajdującym oparcie w mądrze sformułowanych przepisach,
które ułatwią nadążanie za rozwojem nowych technologii
określając wytyczne kierunkowe i pozwalając oprzeć działania
na dobrych praktykach i ciągłym doskonaleniu metod. Konieczne
jest w związku z tym współdziałania z nauką.
Pomimo braku odpowiednich regulacji prawnych, UDT już
tak działa. W poczuciu odpowiedzialności za minimalizowanie
ryzyk technicznych oraz z pełną świadomością współczesnych
zagrożeń wkracza w te zagadnienia oferując już od pewnego
czasu szereg usług związanych z zagadnieniami cyberbezpieczeństwa zakładów przemysłowych i ochroną zasobów przedsiębiorstw przed ewentualnymi atakami i błędnymi działaniami
układów sterowania. UDT współpracuje z przemysłem, rozwija
innowacyjne metody badawcze współpracując z przedstawicielami nauki, wykorzystuje nowoczesne metody oceny ryzyka
przy badaniach i ekspertyzach. Dzięki tym działaniom eksperci
UDT poszerzają swój potencjał inżynierski, pogłębiają swoją
wiedzę i gromadzą doświadczenia. Holistyczne, całościowe
podejście do bezpieczeństwa, czyli szacowanie ryzyka eksploatacji urządzeń, instalacji technicznych i fabryk w partnerskiej
współpracy z interesariuszami sprawia, że obie strony uczą się,
pozyskują nowe kompetencje i wymieniają się wiedzą. Na tym
gruncie, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu wiedzą możliwe
są dalsze badania i rozwój, ustawiczne doskonalenie, a także
poszerzanie horyzontów myślowych.
W sposób naturalny UDT staje się ośrodkiem gromadzenia
wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa w gospodarce, ponieważ na co dzień jest obecny we wszystkich zakładach przemysłowych. UDT stale się doskonali, by wypełniać swą misję w ra-
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mach tych wyzwań, które przynosi Industry 4.0.
Fot. Markus Spiske (unsplash.com)
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CZYTASZ: Zarobki kadry kierowniczej ds. bhp

ZAROBKI KADRY
KIEROWNICZEJ DS. BHP
KOALICJA BEZPIECZNI W PRACY
Bhp to wymagająca branża. Pracownicy nadzorujący obszar bezpieczeństwa i higieny
pracy w przedsiębiorstwie muszą stale podnosić swoje kwalifikacje. Najlepsi mogą liczyć na całkiem
spore wynagrodzenia. Z danych raportu płacowego AG Test HR wynika, że kierownicy zarabiają średnio
9366 zł brutto. Co czwarty ponad 11 tys. brutto.
rii w postaci przepisów prawnych, odpowiednio wyedukowany
pracownik służby bhp powinien posiadać ugruntowaną wiedzę
praktyczną. Składają się na nią między innymi wyroki sądów powszechnych i sądów pracy w sprawach, które z punktu widzenia
przepisów są sporne bądź niejednoznaczne – dodaje.
Zgodnie z polskim prawem pracowników służby bhp zatrudnia

Postępująca automatyzacja produkcji niesie ze sobą nowe wy-

się na pięciu poziomach kwalifikacji: inspektor, starszy inspektor,

zwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Szerszy do-

specjalista, starszy specjalista oraz główny specjalista ds. BHP.

stęp do technologii powoduje decentralizację dotychczasowych

Do pełnienia zadań służby bhp wymagany jest tytuł technika

ośrodków produkcyjnych. Przekłada się to m. in. na powstawanie

bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli jednak pracownik chce piąć

wielu mniejszych przedsiębiorstw, których pracownicy narażeni

się po drabinie kariery zawodowej, bądź samodzielnie świadczyć

są na nowe niebezpieczeństwa. Specjalistyczne szkolenia są od-

usługi w zakresie bhp, konieczny będzie odpowiednio długi staż

powiedzią na tak dynamicznie zmieniające się warunki i wyma-

pracy oraz studia wyższe. Obecnie 15 polskich uczelni oferuje

gania względem pracowników bhp.

studia I stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.
Przygotowują one do wszystkich aspektów pracy w tym zawo-

BEZPIECZEŃSTWO TO ZYSK

dzie, m.in.: przeprowadzania szkoleń, zapewniania nadzoru nad

Niezwykle istotnym wyzwaniem stojącym przed branżą bhp jest

warunkami pracy, opiniowania instrukcji bezpieczeństwa bhp,

nie tylko samo przeprowadzanie szkoleń i audytów, ale także

czy prowadzenia dokumentacji powypadkowej.

zwiększanie świadomości w zakresie profesjonalnego podejścia
do tematu bhp. Jak wynika z badań CIOP-PIB, wielu pracodaw-

EDUKACJA I PRAKTYKA MUSZĄ IŚĆ W PARZE

ców jest skłonnych finansować szkolenia jedynie w wymiarze

Zdobycie wyższego wykształcenia nie gwarantuje sukcesów

narzuconym przez ustawodawcę. – To wciąż pojedyncze przy-

zawodowych i wysokich zarobków. Zawód specjalisty bhp wy-

padki, kiedy zarząd w firmie rozumie, że dobrze wyedukowani

maga ciągłego podnoszenia własnych kompetencji. – Pracownik

specjaliści bhp przynoszą wymierne, finansowe korzyści pod-

bhp z uwagi na wciąż żywe i zmieniające się otoczenie prawne

miotom, dla których pracują. Profesjonalna służba bhp może

musi stale trzymać rękę na pulsie i aktualizować wiedzę zdobytą

przyczynić się do zmniejszenia kosztów absencji chorobowych,

na poprzednich etapach edukacji czy podczas dotychczasowej

ograniczyć ryzyko wypadków pracowników, którzy są cennym

praktyki zawodowej – uważa Marek Maszewski, dyrektor dzia-

zasobem każdej spółki. Dodatkowo przedsiębiorstwa poważnie

łu nadzoru w firmie SEKA S. A., która jest członkiem Koalicji

myślące o bhp, mogą liczyć na obniżenie kosztów ubezpie-

Bezpieczni w Pracy. – Bezpieczeństwo i higiena pracy w przed-

czeń i wzmocnienie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy

siębiorstwie to o tyle skomplikowana materia, że oprócz teo-

– uważa Marek Maszewski.
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5 SPOSOBÓW NA
FIRMĘ PRZYJAZNĄ
ŚRODOWISKU
STENA RECYCLING
To jak postępujemy z odpadami, ma ogromny wpływ na środowisko. Co może zrobić firma, by lepiej nimi
gospodarować i być bardziej ekologiczną?

Poprzez odpowiedzialne gospodarowanie odpadami przedsię-

powiedzialnego i zrównoważonego gospodarowania odpadami,

biorstwo przyczynia się do ochrony środowiska. Dzięki kon-

które przynosi korzyści środowiskowe, społeczne i bizneso-

kretnym działaniom możliwe jest m.in. zwiększenie odzysku

we. Szukając optymalnych rozwiązań, warto brać pod uwagę

materiałów, ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz wyko-

wszystkie etapy, które mają wpływ na generowanie i postępo-

rzystania energii.

wanie z odpadami – mówi Piotr Bruździak, Dyrektor ds. sprze-

– Zarządzanie odpadami jest istotnym aspektem ochrony
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środowiska, wpisującym się m.in. w Cele Zrównoważonego
Rozwoju przyjęte przez ONZ. Firmy dostrzegają znaczenie od-
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Oto pięć porad, które pomogą firmie postępować z odpadami
tak, by lepiej chronić środowisko.
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CZYTASZ: 5 sposobów na firmę przyjazną środowisku

PROJEKTOWANIE DLA RECYKLINGU

darki odpadami pomaga również usprawnić pracę w firmie oraz

Z niektórych produktów jesteśmy w stanie odzyskać więcej su-

poprawić bezpieczeństwo pracowników.

rowców niż z innych. Wpływ na to ma m.in. rodzaj materiałów
użytych w procesie produkcji lub w ramach realizowanych usług,

POLITYKA „ZERO ODPADÓW NA SKŁADOWISKO”

sposób ich wykorzystania czy możliwości późniejszego rozdzie-

Jak wynika z badania PBS przygotowanego na zlecenie Stena

lenia od siebie. Projektowanie dla recyklingu zakłada stworzenie

Recycling, 38 proc. dużych i 30 proc. średnich firm ma okre-

produktu w taki sposób, aby po zakończeniu pierwszego cyklu

śloną politykę „zero odpadów na składowiska” (badanie zreali-

jego życia uzyskać jak najwyższy wskaźnik odzysku. Realizacja

zowane w styczniu 2016 r.). Jej realizacja zakłada zarządzanie

wypracowanych po uprzedniej analizie rozwiązań może przy-

odpadami na każdym etapie produkcji tak, aby wszystkie odpady

nieść pozytywny efekt biznesowy oraz korzyści dla środowiska.

zostały w sposób najbardziej optymalny wykorzystane. Firma
wraz z operatorem odpowiadającym za zagospodarowanie

SEGREGACJA ODPADÓW

odpadami danego przedsiębiorstwa aktywnie poszukuje roz-

Im dokładniej odpady są sortowane, tym więcej surowców

wiązań pozwalających na recykling, ponowne wykorzystanie

można odzyskać i przekazać do recyklingu. Dlatego wyselekcjo-

lub – w najtrudniejszym przypadku – spalanie z odzyskiem

nowanie dodatkowych strumieni odpadów, a przy tym wyraźne

energii. Na realizację polityki „zero odpadów na składowiska”

oznaczenie pojemników i edukacja pracowników przyczyniają

bezpośredni wpływ mają zarówno projektowanie dla recyklingu,

się do zwiększenia poziomu odzysku odpadów powstają-

jak i sortowanie odpadów.

cych w przedsiębiorstwie.
EDUKACJA PRACOWNIKÓW
OPTYMALIZACJA GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Ważnym aspektem w zakresie ochrony środowiska jest edukacja

Zarówno dla środowiska, jak i samej firmy, korzyści przynosi

pracowników, ponieważ to ich bezpośrednie działania w naj-

optymalizacja gospodarowania odpadami. Punktem wyjścia

większym stopniu decydują, na ile rozwiązania przedstawio-

do jej przeprowadzenia jest analiza procesu zarządzania odpa-

ne w powyższych punktach realizowane są w praktyce. Pracow-

dami w przedsiębiorstwie. W jej wyniku możliwe jest m.in. dopa-

nicy odpowiedzialni są m.in. za efekt końcowy segregowania

sowanie wielkości i rodzaju pojemników do ilości wytwarzanych

odpadów. Działania edukacyjne wpływają na poprawę gospoda-

odpadów, automatyzacja systemu gromadzenia odpadów czy

rowania odpadami oraz budują świadomość ekologiczną, która

zastosowanie urządzeń redukujących objętość, tzw. prasokon-

przyczynia się do promowania i realizowania zachowań na rzecz

tenerów. Wszystko to pozwala na zmniejszenie ilości odpadów

ochrony środowiska. Część firm decyduje się na angażowanie

przeznaczonych do składowania i ograniczenie zanieczyszczenia

pracowników w akcje proekologiczne, np. organizując zbiórki

środowiska wynikającego z ich transportu. Optymalizacja gospo-

elektroodpadów, którym może towarzyszyć element rywalizacji.

Zarówno dla środowiska, jak i samej
firmy, korzyści przynosi optymalizacja
gospodarowania odpadami. W jej
wyniku możliwe jest m.in. dopasowanie
wielkości i rodzaju pojemników do ilości
wytwarzanych odpadów
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CERTYFIKACJA
W LOGISTYCE

– CERTYFIKACJA
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY
PRACY
MGR INŻ. ZBYSZKO KROJENKA, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA
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CZYTASZ: Certyfikacja w logistyce – certyfikacja bezpieczeństwa i higieny pracy

Rzeczpospolita Polska z dniem 1 maja 2004 roku przystąpiła
do Unii Europejskiej. Akt ten oznaczał dla Polski konieczność
harmonizacji prawa lokalnego z ustawodawstwem Unii Europejskiej. Przyjęcie harmonizacji prawa oznacza pojawienie się
nowej struktury formalno-prawnej obowiązującej nie tylko
lokalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale we wszystkich krajach członkowskich Unii. Zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi na terenie Unii Europejskiej określa Dyrektywa
2009/104/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 roku określająca minimalne wymagania w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez
pracowników podczas pracy. Dyrektywa w Rozdziale II określa
obowiązki pracodawców w zakresie kontroli sprzętu roboczego:
„W celu utrzymania warunków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz dla wykrycia i usunięcia we właściwym czasie usterek
mogących prowadzić do niebezpiecznych sytuacji pracodawca
zapewnia, aby sprzęt roboczy narażony na działania powodujące
takie usterki podlegał:

Trzeci z artykułów poświęconych
certyfikacji w logistyce, ukazujących
się na łamach czasopisma „Logistyka”,

a)

wykonanym przez właściwe osoby, w rozumieniu ustawodawstwa krajowego lub praktyk krajowych;
b)

praktyk krajowych, za każdym razem, gdy zaszły wyjątkowe okoliczności, które mogą narażać bezpieczeństwo

filozofii”, obrazującej podejście do pracy

sprzętu roboczego, takie jak modyfikacja prac, wypadki,

wykonywanej w szczególnym obiekcie
składowania oraz w jego bezpośrednim
otoczeniu, od strony bezpieczeństwa i higieny
pracy, z uwzględnieniem certyfikacji.
Nadmieniony w części pierwszej serii

specjalnym kontrolom przeprowadzanym przez właściwe
osoby, w rozumieniu ustawodawstwa krajowego lub

ma za zadanie przedstawienie „nowej

logistycznym, jakim jest magazyn wysokiego

okresowym kontrolom oraz, w miarę potrzeby, badaniom

zjawiska naturalne lub przedłużone okresy przestoju.”
Zapisy Dyrektywy przeniesiono do Kodeksu pracy, a w szczególności do Działu X – Bezpieczeństwo pracy:
„Art. 215. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne:
1.

zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
w szczególności zabezpieczały pracownika przed ura-

podział na: certyfikaty dla wyrobów lub

zami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicz-

usług, certyfikaty dla systemów, certyfikaty

nych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym

dla osób, i w tym przypadku ma swoje

hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem

zastosowanie. Pomocne w ocenie rangi,
jaka przysługuje bezpieczeństwu i higienie

innych czynników środowiska pracy,
2.

uwzględniały zasady ergonomii.

pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Art. 216.

(jako części Unii Europejskiej) będzie

§ 1. Pracodawca wyposaża w odpowiednie zabezpieczenia ma-

przedstawienie Oceny sytuacji prawnej w tej
dziedzinie usług.

szyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań
określonych w art. 215.
§ 2. W przypadku, gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzależ-
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niona od warunków lokalnych, wyposażenie maszyny lub innego

Oczywiście można się z taką oceną nie zgodzić. Można się

urządzenia technicznego w odpowiednie zabezpieczenia należy

także nie zgodzić z Konstytucją naszego Państwa, która mówi:

do obowiązków pracodawcy.

Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy2. Podstawową wykładnią, czy pracodawca dopełnia zapi-

Art. 217. Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pra-

sów w magazynie wysokiego składowania, dla autora tego tekstu

cy w maszyny i inne urządzenie techniczne, które nie spełniają

– jako przedstawiciela „niezależnej strony trzeciej” – jest wygląd

wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odręb-

tabliczek znamionowych na regałach. Dlaczego „niezależnej

nych przepisach.

strony trzeciej”? Ponieważ Jednostka Certyfikująca w Instytucie
Logistyki i Magazynowania nie jest ani pracodawcą dla osób

Art. 218. Przepisy art. 215 i 217 stosuje się odpowiednio do na-

wykonujących swoje zadania w magazynie, ani pracobiorcą, ani

rzędzi pracy.” Według ustawy z dnia z dnia 12 września 2002

także przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy.

roku o normalizacji, celami normalizacji są:

Dlaczego istotny jest wygląd tabliczek znamionowych? Ponieważ norma PN-EN 15635:2010 „Stalowe statyczne systemy

Art. 3. Normalizacja krajowa prowadzona jest w celu:

składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowa-

1.

racjonalizacji produkcji i usług poprzez stosowanie

nia” w Załączniku B przedstawia przykładowy wygląd tabliczek

uznanych reguł technicznych lub rozwiązań organiza-

znamionowych. Jeżeli wygląd w ciągu 6 lat obowiązywania

cyjnych,

normy nie został zaktualizowany, albo też dostawca po roku

usuwania barier technicznych w handlu i zapobiegania

2010 nie umieścił na regale wysokiego składowania tablicz-

ich powstawaniu,

ki według nowego wzoru, z dużym prawdopodobieństwem

zapewnienia ochrony życia, zdrowia, środowiska i inte-

można założyć, że Stalowy Statyczny System do Składowania

resu konsumentów oraz bezpieczeństwa pracy,

(regały magazynowe) u takiego Pracodawcy nie będzie można

poprawy funkcjonalności, kompatybilności i zamien-

uznać za bezpieczny. Oczywiście tabliczka znamionowa nie

ności wyrobów, procesów i usług oraz regulowania ich

jest wyznacznikiem bezpieczeństwa użytkowania regałów

różnorodności,

magazynowych. Jedynie prowadzone według zaleceń normy

zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów, proce-

PN-EN 15635:2010 przeglądy oraz wynikające z nich działania

sów i usług,

naprawcze, korygujące i zapobiegawcze, prowadzone w sposób

działania na rzecz uwzględnienia interesów krajo-

ciągły, dają gwarancję odpowiedniego poziomu bezpieczeń-

wych w normalizacji europejskiej i międzynarodowej,

stwa i higieny pracy.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

ułatwiania porozumiewania się przez określanie ter-

Odnośnie certyfikacji osób odpowiadających za bezpieczne

minów, definicji, oznaczeń i symboli do powszechnego

wykonywanie operacji w magazynach wysokiego składowania,

stosowania.

to najczęściej spotykanym są uprawnienia do obsługi wózków
widłowych. Za wszelkie opinie co do jakości pracy, świad-

Norma europejska PN-EN 15635:2010 „Stalowe statyczne

czonych przez większość osób, które świeżo uzyskały takie

systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń

uprawnienia, niech wystarczy cena kursu przygotowującego

do składowania” jest jedną z norm technicznych opisujących

do egzaminów. A jako potwierdzenie przedstawionej tezy niech

wymagania, co do bezpieczeństwa użytkowania stalowych rega-

wystarczy informacja zwrotna o „castingach”, które przeprowa-

łów magazynowych. Przeprowadzanie przeglądów kontrolnych

dza przy naborze każdy Pracodawca szanujący bezpieczeństwo

regałów, których założenia wymieniono poniżej, mają na celu

swoich pracowników. Certyfikat poświadczający umiejętność

ograniczenie ryzyka użytkowania paletowych regałów magazy-

operowania wózkiem widłowym, jakim są uprawnienia do tej

nowych stałych ramowych wolno stojących. Rozdział 9 normy

czynności, nie oznacza wcale, że operator zrozumiał, w jakim

PN-EN 15635:2010 „Stalowe statyczne systemy składowa-

systemie wykonuje swoje działania. Wynika to przede wszyst-

nia. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania”

kim z zezwolenia na obniżenie standardów. Mało kto wymaga,

mówi o bezpieczeństwie użytkowania urządzeń do składowa-

by wózek widłowy poruszający się po oświetlonym magazynie,

nia i ocenie uszkodzonych elementów”1.

miał włączone światła. A przecież Kodeks drogowy od 2007 roku
nakłada obowiązek poruszania się pojazdu na światłach przez
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1 Standardowa Ocena sytuacji prawnej załączana przez Jednostkę Certyfikującą w Instytucie Logistyki i Magazynowania do oferowanych usług w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
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2 Artykuł 66 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Certyfikacja w logistyce – certyfikacja bezpieczeństwa i higieny pracy

Tabliczka znamionowa

całą dobę3. Co gorsza, inni kierowcy oraz
piesi przyzwyczaili się przez lata obowiązywania przepisu, że pojazdy mają być
oświetlone, w związku z tym poruszanie
się nieoświetlonego pojazdu po terenie
obiektu logistycznego podwyższa ryzyko
wypadkowe.
Przyzwyczailiśmy się także do pojazdów, w których nie przeprowadzamy
samodzielnych przeglądów. Wynika
to z podniesienia niezawodności pojazdów i instalacji systemów diagnostycznych. Wystarczy porównać wykonywane
przed pracą działania z wymogami sprzed
ponad 30 lat by zrozumieć, że pomimo wprowadzenia dokumentów uprawniających do użytkowania wózków widłowych,

»» kamery skierowane na koła w celu potwierdzenia przez obsługę magazynu klinowania ich przez kierowców.

weryfikującą wiedzę operatora, brak jest podejścia systemowego.

Wynika stąd, że bez podwójnego zabezpieczenia (zblokowa-

Pozostało przedstawienie podejścia systemowego do bez-

ne hamulce i kliny) operator wózka widłowego nie przystąpi

pieczeństwa i higieny pracy. Pozwolę sobie przedstawić dwa

do czynności wyładunku lub załadunku na rampie. Nie będę

studia przypadku z terenu tego samego województwa,

opisywał szczegółów obu rozwiązań, gdyż w podejściu sys-

ale z firm o dwóch różnych narodowościowo kapitałach.

temowym do bezpieczeństwa i higieny pracy nie o to chodzi.

Pierwszym studium będzie firma o kapitale polskim. Sto-

Pozwolę sobie tylko na jedno pytanie dla ukazania, dlaczego

sunkowo dużym placu manewrowym o nachyleniu w kierunku

warto inwestować w bezpieczeństwo pracy: W którym z poda-

od ram magazynu wysokiego składowania w kierunku rowu,

nych powyżej przypadków pracodawca uzyska większą wydaj-

prefabrykowanego płotu i około 4 metrowej skarpy. Na moje

ność z rampy magazynu, wózka widłowego oraz operatora przy

pytanie: Dlaczego kierowcy samochodów nie klinują kół naczep

takich samych parametrach pracy? A uwzględnienie certyfikacji?

swoich pojazdów? uzyskałem odpowiedź: Posiadamy na terenie

Cóż, powinniśmy się chyba zacząć nieco bardziej szanować. Nie

silny ciągnik i trzy razy do roku go używamy, a jeszcze nikt nie

chodzi mi tu o sferę materialną, ale właśnie o pozamaterialne

zatrzymał się dalej niż w rowie.

potwierdzenie, że pracujemy w warunkach bezpiecznych, które

Studium drugie to firma z kapitałem zagranicznym i płaskim

są coraz częściej dostrzegane także przez organy Państwa. Takim

placem manewrowym. Plac przy rampach posiadał:

przykładem może być projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecz-

»» znaki informujące o wymogu klinowania kół naczep przez

nych „dotyczący utrzymania zdolności pracowników do pracy

kierowców

przez cały okres aktywności zawodowej”4.

»» mechanizm zwalniający blokadę wrót rampy dopiero po podłączeniu mechanizmu pneumatycznego blokującego hamulce

Artykuł ukazał się pierwotnie w czasopiśmie Logistyka

naczepy

nr 4/2016, który za zgodą autora i redakcji publikujemy.

3 Artykuł 51 Ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

17

4 http://www.zus.pl/
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KOSZTY ZARZĄDZANIA
PERSONELEM
JOANNA DZIOK, SEDLAK & SEDLAK
Miło nam poinformować, że możemy Państwu zaoferować kolejny produkt firmy Sedlak & Sedlak – Raport
wskaźnikiHR 2017. Zawiera on dane na temat efektywności kosztów zarządzania personelem w 2016 r.

BADANE WSKAŹNIKI
W badaniu mierzyliśmy 41 wskaźnikówHR odnoszących się
do czterech najważniejszych obszarów zarządzania personelem, tj.:
»» fluktuacji, np.
»» wskaźnik rotacji,
»» wskaźnik skuteczności rekrutacji,
»» absencji, np.
»» wskaźnik absencji ogólnej,
»» wskaźnik absencji chorobowej własnej,
»» efektywności pracy, np.
»» wskaźnik miesięcznych kosztów na świadczenia pozapłacowe,
»» wskaźnik godzin nadliczbowych,
»» inwestycji w kapitał ludzki, np.
»» planowany budżet szkoleń na pracownika,
»» wskaźnik wykorzystania budżetu szkoleń
Raport zawiera również analizę trzech współczynników koniunktury gospodarczej odnoszących się do zmian w wielkości
wynagrodzeń, obrotów i zysków przedsiębiorstw.

Uczestnikami badania najczęściej były firmy zatrudniające
powyżej 500 pracowników, które stanowiły 39% próby. Licznie
reprezentowane były również przedsiębiorstwa zatrudniające

UCZESTNICY BADANIA

od 50 do 249 przedsiębiorstw – stanowiły one 33% uczestni-

W badaniu wzięło udział 176 przedsiębiorstw z całej Polski

ków. Co piąta badana firma zatrudniała od 250 do 500 pracow-

zatrudniających w sumie ponad 160 000 pracowników. Najlicz-

ników. Najmniejszy, 8% udział w próbie, miały przedsiębiorstwa

niej reprezentowane były województwa: mazowieckie (38 firm),

liczące do 49 pracowników.

śląskie (27 firm), małopolskie (24 firmy), dolnośląskie (18 firm)
oraz wielkopolskie (17 firm).
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Tak szczegółowa charakterystyka grupy badawczej stała się
podstawą do określenia możliwych do opracowania przekro-

Dominującą grupę uczestników stanowiły zakłady produk-

jów w oferowanych przez nas raportach. W trosce o wysoką

cyjne (54%). Przedsiębiorstwa usługowe i handlowe stanowiły

jakość naszych opracowań za wartość progową umożliwiającą

odpowiednio 39% i 7% próby. Z kolei z uwagi na branże naj-

przygotowanie rzetelnego raportu uznaliśmy próbę liczącą

więcej firm działało w branży IT (18%), automotive (12%) oraz

co najmniej 20 firm. W efekcie możemy Państwu zaoferować

przemyśle (11%).

następujące rodzaje opracowań:
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

»» raporty regionalne dla:

»» raporty dla trzech branż:

CZYTASZ: Koszty zarządzania personelem

Z danych ogólnopolskich wynika, że fir-

»» centrum (mazowieckie, łódzkie)

»» automotive,

mom udaje się zapełnić 9 na 10 wakatów.

»» południa (śląskie, małopolskie),

»» IT,

Skuteczność rekrutacji okazała się być

»» wschodu (lubelskie, podkarpackie,

»» przemysłu.

najwyższa w dużych przedsiębiorstwach

podlaskie, świętokrzyskie),

produkcyjnych zlokalizowanych w regioCO USTALILIŚMY?

nie wschodnim. Z kolei największy pro-

zachodniopomorskie, dolnośląskie,

Uzyskane wyniki potwierdzają umacnia-

blem ze znalezieniem pracowników miały

opolskie),

nie się pozycji pracownika na rynku pracy.

bardzo duże firmy usługowe w regionie

Symptomy tego zjawiska są wielorakie,

zachodnim.

»» zachodu (lubuskie, wielkopolskie,

»» raporty dla firm różnej wielkości:
»» bardzo dużych (powyżej 500 pra-

od spadku ilości zwolnień, po wzrost licz-

Problem absencji jest coraz bardziej

by rezygnacji. Warto dodać, że zmiany

dotkliwy dla pracodawców. Pracownicy

»» dużych (250 do 500 pracowników),

te są typowe dla wszystkich przedsię-

coraz dłużej przebywają na zwolnieniach

»» średnich (od 50 do 249 pracowni-

biorstw niezależnie od sektora, w którym

lekarskich, co potwierdzają zarówno ko-

działa.

lejne edycje naszego badania jak i staty-

cowników),

ków),

styki ZUS. Problem absencji chorobowej
jest dostrzegany zwłaszcza w przypadku pracowników produkcyjnych, którzy
na zwolnieniu lekarskim przebywali średnio około 4 dni dłużej niż pracownicy
handlu czy usług.
Umocnienie się pozycji pracownika
przełożyło się na wyższe koszty zatrudnienia, czego główną przyczyną
był wzrost płac. Średnie wynagrodzenie wzrosło o ponad 900 zł, zaś koszty
pracy o niemal 1500 zł. Zmiany te wyraźnie przełożyły się na wzrost udziału
kosztów pracy w kosztach operacyjnych,
które w ostatnim roku w porównaniu
do 2015 r. zwiększyły się aż o 9 p.p.
Wzrost nakładów na wynagrodzenia przełożył się jednak na spadek rentowności
przedsiębiorstw.
Firmy są coraz bardziej świadome,
że dysponowanie wysoko wykwalifikowaną kadrą wymaga inwestycji w rozwój pracowników. Dowodzi tego zarówno wzrost
udziału budżetu szkoleń w kosztach
operacyjnych oraz wzrost ilości godzin
szkoleniowych w porównaniu do 2015 r.
Przywiązywanie przez przedsiębiorstwa
większej wagi do szkolenia pracowników potwierdza również wzrost wskaźników wykorzystania budżetu szkoleń
na pracownika oraz jego wykorzystanie
na przeszkolonego pracownika w stosunku do poprzedniej edycji badania.
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STANOWISKA PRACY
Z CZYNNIKAMI
NIEBEZPIECZNYMI
DLA ZDROWIA
MGR INŻ. ZBYSZKO KROJENKA, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA

Nadal w wielu rozważaniach kadry menedżerskiej próbujemy zastosować klasyczne, psychologiczne
wyparcie. Mówimy, że powierzony nam magazyn wysokiego składowania nie stanowi szczególnego
zagrożenia dla naszych pracowników. Pracowników, wobec których – a także i samych siebie – mamy
konstytucyjny obowiązek i prawo zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy1.
Konstytucyjnie pierwszeństwo przed higieną pracy ma jej bezpieczeństwo, dlatego przedstawiamy kolejne
narzędzie służące jego poprawie.

1 Artykuł 66 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskie z dnia 2 kwietnia 1997 r z późniejszymi zmianami.

Stwierdzenie, że magazyn wyposażony w stalowe statyczne

dowania. Ale czy warto? Wystarczy przypomnieć sobie wia-

systemy składowania zapewnia ryzyko warunków pracy na ak-

domości z Górnego Śląska. Ktoś zabronił mocowania regałów

ceptowalnym poziomie jest uzależnione wielokryterialnie. Teza

do posadzki (bo byłyby dziury). Ktoś inny nie zapewnił pracow-

ta staje się prawdą tylko w nielicznych przypadkach, przeważnie

nikom drabin – przecież sobie poradzą przy kompletacji odzieży

jednak mamy do czynienia ze stanowiskami pracy z czynnikami

do wysokości 2,5 m. Ktoś inny, także mający świadomość podej-

niebezpiecznymi dla pracowników. Oczywiście możemy także

mowania decyzji prawnych, sobie poradził wchodząc na półki.

się spierać, od jakiej wysokości magazyn jest wysokiego skła-

Skończyło się „dominem” z regałów i ciężkim wypadkiem przy

2

pracy; całe „szczęście”, że tylko jednej osoby.

20

2 Konstrukcja stalowa zaprojektowana specjalnie do składowania jednostek
ładunkowych punkt 3.1. normy PN-EN 15620 Stalowe statyczne systemy składowania. Regały paletowe o zmiennej konfiguracji. Tolerancje odkształcenia luzy
manipulacyjne.
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Państwo nasze od kilku lat stara się zmienić podejście pracodawców do bezpieczeństwa pracownika. Przykładem takich
działań jest prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Stanowiska pracy z czynnikami niebezpiecznymi dla zdrowia

Program dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie

kowe z podnoszoną kabiną operatora oraz zestawy wózków

zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Jed-

podnośnikowych z „koszem”.

nym z ciekawszych załączników do Wniosku o dofinansowanie

Możemy uznać, że prace w magazynie wysokiego składowania

projektu przez ZUS, jest Załącznik Z-10 Sprawozdanie o wa-

prowadzone z pomocą klasycznych wózków podnośnikowych

runkach pracy Głównego Urzędu Statystycznego (rysunek 1).

widłowych nie są „maszynami szczególnie niebezpiecznymi”.

Załącznik jest dołączany do Wniosku dobrowolnie. Należy się

Nie mieszczą się one w punkcie 17 wykazu: „Urządzenia do pod-

jednak zastanowić nad koniecznością składania go przez zakłady

noszenia osób lub osób i towarów, stwarzających ryzyko upad-

pracy, w których mamy do czynienia z urządzeniami podnoszą-

ku z wysokości większej niż 3 m”. Pamiętajmy jednak, że mamy

cymi osoby i towary. Może samo „Do wiadomości”, jeżeli nie

tu do czynienia z uznaniowością przez dwa słowa ”przede

osobisty podpis Pracodawcy składany raz do roku pod Spra-

wszystkim”. Te dwa słowa mogą naprawdę wiele – zwłaszcza,

wozdaniem Z-10, wyrobi świadomość, że magazyn wysokiego

gdy przy wypełnianiu Formularza Z-10 pomocy udzieli nam

składowania to jednak STREFA NIEBEZPIECZNA.

inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. W końcu nie można się

Sprawozdanie o warunkach pracy Z-10 dzieli się na 5 działów

nie zgodzić, że upadek produktu z wysokości ponad 3 metrów

odnoszących się do stanowisk pracy oraz działań pracodaw-

na przechodzącą obok, nie gotową na taki wypadek osobę,

cy mających na celu ograniczenie ryzyka lub jego skutków.

może być bardziej tragiczny w skutkach, niż upadek operato-

W objaśnieniach do Formularza Z-10 podane zostały maszy-

ra z tej samej wysokości. Powinna to rozstrzygnąć ocena ryzyka

ny szczególnie niebezpieczne – zgodnie z Rozporządzeniem

zawodowego na stanowisku pracy w magazynie, a to już jest

Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla

zaliczane jako działanie profilaktyczne. Formularze Sprawozda-

maszyn. W szczególności: „Urządzenia do podnoszenia osób

nia o warunkach pracy Z-10 za rok 2016 będzie można złożyć

lub osób i towarów, stwarzających ryzyko upadku z wysokości

do 16 stycznia 2017 roku.

większej niż 3 m”3. Na pewno do tak opisanej klasyfikacji dołączyć można używane w naszych magazynach: podesty ruchome

Artykuł ukazał się pierwotnie w czasopiśmie Logistyka

(na przykład platformy podnośne nożycowe), wózki podnośni-

nr 6/2016, który za zgodą autora i redakcji publikujemy.

3 Punkt 17 Załącznika nr 5 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199
poz. 1228).
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Fot. Still

PONADOBOWIĄZKOWE

SZKOLENIA BHP

ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY
RYNKU?
WOJCIECH PODSIADŁY
Liczba wypadków przy pracy zawinionych przez samych poszkodowanych utrzymuje się na wysokim
poziomie. Sposobem na zmianę tej sytuacji mają być ponadobowiązkowe szkolenia z zakresu
22

bezpieczeństwa. O ich założenia i przebieg zapytaliśmy prowadzącego zajęcia w ramach Akademię
Bezpieczeństwa STILL.
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CZYTASZ: Ponadobowiązkowe szkolenia BHP odpowiedzią na potrzeby rynku?

Choć dysponujemy coraz bardziej bezpiecznymi maszyna-

Paweł Włuka, Dyrektor
Marketingu STILL Polska

mi i urządzeniami transportowymi, postęp technologiczny nie
zawsze wystarczy, by skompensować zaniedbania, zaniechania i lekkomyślność. Dowodem może być fakt, że według danych
GUS odsetek wypadków spowodowanych nieprawidłowym
zachowaniem się wzrósł rok do roku z 59,1 do 61,3%. Gdy
uwzględnimy w obliczeniach także inne kategorie, za zaistnienie
których główną winę ponosi ofiara: „niewłaściwe samowolne za-

Fot. Still

chowania się pracownika” i „nieużywanie sprzętu ochronnego”,
okaże się, że siedmiu na dziesięć wypadków dałoby się uniknąć,

nie. Sygnał ten wprost mówi, że według osób zarządzających

gdyby ktoś zachował się inaczej.

poświęcenie kilku godzin celem ograniczenia ryzyka wypadków

W raporcie GUS znajdziemy także informację, że niewłaściwa

jest opłacalne i ważne. By wzmocnić ten efekt, część z przed-

organizacja pracy oraz stanowisk roboczych była przyczyną – od-

siębiorstw, z którymi współpracujemy w ramach Akademii

powiednio – 4 oraz 5,3% spośród wypadków, które miały miejsce

Bezpieczeństwa STILL organizuje konkursy na bezwypadkową

od stycznia do końca marca tego roku. Choć łącznie to niemal

jazdę. Zdarza się, że dla najlepszych przewidziane są nagrody.

10% ogółu, analizując dane łatwo zauważyć, że uszczerbek

Przykładami firm, które w ramach podsumowania doroczny

na zdrowiu 7 razy częściej niż wadliwe procedury powoduje

już, „Tańczący z paletami” oraz „Akademia Bezpiecznej Jazdy

ich nieprzestrzeganie. Wniosek – choć szkolenia z zakresu BHP

PEKAES i STILL” realizowana w PEKAES. Do sprawy można

są realizowane, kadry się z nimi nie utożsamiają lub nie pamięta-

podejść także od drugiej strony. U jednego z naszych klientów,

ją o nich w codziennej pracy. Według STILL Polska, odpowiedzią

typowano osoby do ponownego praktycznego szkolenia z zakre-

na tę sytuację są praktyczne, angażujące szkolenia dla operatorów

su prawidłowej jazdy wózkiem widłowym na podstawie liczby

wózków widłowych. O działaniach firmy w tym obszarze opo-

kolizji odnotowanych przez program Fleet Manager. Niezależnie

wiedział Paweł Włuka, Dyrektor Marketingu STILL Polska i je-

od tego, czy promuje się najlepsze praktyki i zachowania, czy

den z prowadzących zajęcia Akademii Bezpieczeństwa STILL.

identyfikuje się luki kompetencyjne osób zatrudnionych i dąży
do nadrobienia braków, przy pomocy tego typu działań buduje

SKĄD ZAŁOŻENIE, ŻE NADPROGRAMOWE ZAJĘCIA BĘDĄ

się skoncentrowaną na bezpieczeństwie kulturę organizacyjną.

BARDZIEJ SKUTECZNE NIŻ STANDARDOWE SZKOLENIE

Gdy skutecznie powiąże się dbałość o BHP z obowiązującym

BHP?

systemem motywacyjnym, kwestie te stają się dla operatorów

Paweł Włuka, STILL Polska: Choć wielu BHP-owców stara się

bardzo interesujące.

dostosować szkolenie do specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa i zainteresować zatrudnione w nim osoby, dobierając od-

JAKI PRZEBIEG MAJĄ ZAJĘCIA AKADEMII

powiednie przykłady, nie zawsze w pełni się to udaje. Procedury

BEZPIECZEŃSTWA STILL?

bezpieczeństwa w niektórych przypadkach mogą wydawać się

W zależności od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa i zagad-

spisem oderwanych od rzeczywistości reguł. Kiedy ludzie nie

nień bezpieczeństwa kluczowych z punktu widzenia realizowa-

dostrzegają ich sensu, odczuwają wewnętrzny sprzeciw przed

nych procesów, poszczególne szkolenia ABS nieco się od siebie

ich stosowaniem. Dlatego podczas szkoleń z pracownikami

różnią. Uniwersalny pozostaje jednak tryb pracy oraz jej ramowe

liniowymi niezmiernie ważne jest nie tylko przedstawienie

założenia. By zaadaptować treści do klienta, na krótko przed

obowiązujących zasad, ale także wskazanie, z czego one wyni-

planowanym terminem odbywamy wizję lokalną. Na podstawie

kają oraz sugestywne przekazanie, czym w praktyce grozi ich

rozmowy z kierownictwem identyfikujemy kwestie, na poru-

nieprzestrzeganie. Nic nie przemawia do wyobraźni tak, jak

szeniu których szczególnie im zależy. W tym czasie tworzymy

doświadczenie na własnej skórze zjawisk, o których mówimy.

także dokumentację fotograficzną, na bazie której opowiadamy

W związku z tym, integralną częścią zajęć Akademii Bezpie-

później uczestnikom o stanowiących potencjalne zagrożenie

czeństwa STILL (ABS) są warsztaty bezpiecznej jazdy wózkiem

sytuacjach oraz o typowych przypadkach naruszenia zasad

widłowym.

BHP w ich zakładzie. Dowiadujemy się także, na jakich pojazdach

Dodatkowo, organizowanie cyklicznych, ponadobowiąz-

jeżdżą operatorzy. Dostosowanie treści szkolenia do charakteru

kowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pozwala pokazać

floty gwarantuje, że uczestnicy będą znali rozwiązania, o któ-

kadrom, że ten obszar naprawdę ma dla kierownictwa znacze-

rych mówimy. Dzięki operowaniu na bardzo konkretnych, zna-
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nych z ich doświadczenia przykładach, przekazywane informacje

ma charakter cykliczny i długofalowy. Często zdarza się także,

mają bezpośrednie przełożenie na ich codzienność i są bardziej

że choć w założeniu miała to być jednorazowa akcja, działania

angażujące.

są rozszerzane na wszystkie zakłady, a co jakiś czas realizowane

Po dokonaniu rekonesansu i dopasowaniu zawartości zajęć

są kolejne edycje. Osoby zarządzające magazynami przejawiają

do poczynionych w jego czasie obserwacji obywa się właściwe

dziś potrzebę podwyższonej troski o bezpieczeństwo. Postrzega-

szkolenie. Jego pierwszą część stanowi omówienie zgroma-

ją zagadnienie nie tylko z perspektywy unikania wypadków oraz

dzonych podczas wizji lokalnej przykładów. Na ich postawie

powodowanych nimi absencji i przestojów, ale także z punktu

pokazujemy newralgiczne punkty pracy w magazynie. Staramy

widzenia employer brandingu. Obecna sytuacja na rynku – gdy

się angażować z operatorami w dyskusję, ponieważ często mają

brakuje nie tylko wykwalifikowanych kadr, ale także pracowni-

naprawdę ciekawe spostrzeżenia na temat pracy w magazynie.

ków liniowych – wymusza nie tylko dbałość o już zatrudnione

Następnie mają miejsce praktyczne warsztaty bezpiecznej jazdy.

osoby, ale także o dobrą renomę przedsiębiorstwa. Wizerunek

Każdy ma okazję podjąć wyzwanie i uzyskać od prowadzących

firmy, której szefostwo troszczy się o to, by ich ludziom nic się

informację zwrotną. W związku z tym, dokładny czas trwania

nie stało, z pewnością może pomóc przyciągnąć nowych kan-

ABS jest uzależniony od liczby uczestników. Żeby zapewnić

dydatów. Przede wszystkim tymi czynnikami tłumaczymy stale

płynność procesu edukacyjnego, dążymy do tego, by grupy nie

rosnące zainteresowania Akademią Bezpieczeństwa STILL.

przekraczały określonych wielkości.

Posiadanie tej usługi w portfolio jest ważne również z naszej
perspektywy. Z punktu widzenia STILL Polska jako firmy, która

CZY TEGO RODZAJU NIEOBOWIĄZKOWE SZKOLENIA

kompleksowo obsługuje magazyny, kluczowe jest, by nie tylko

CIESZĄ SIĘ DZIŚ ZAINTERESOWANIEM?

pomóc sfinansować, a potem dostarczyć i serwisować wózki

Szkolenia Akademii Bezpieczeństwa STILL zdobywają coraz więk-

oraz regały, ale także by zagwarantować ich bezpieczną eksplo-

sze grono odbiorców. W przypadku części klientów współpraca

atację – także dzięki edukacji kadr.

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

• Szybkie ładowanie

+8%

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych
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• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

www.exide.com
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CZYTASZ: 72% pracowników jest narażonych na stres

72% PRACOWNIKÓW

JEST NARAŻONYCH NA STRES
KOALICJA BEZPIECZNI W PRACY
Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wypadków przy pracy pokazują, że przyczyną
większości z nich jest nieodpowiednie zachowanie samych zatrudnionych. Aż 72 proc. pracowników
odczuwa stres w pracy, który uniemożliwia skupienie, a także powoduje zmęczenie, pogorszenie stanu
zdrowia i absencję chorobową.

ma również wpływ na naszą kondycję zdrowotną. Stres ma bezpośredni związek z niewydolnością serca (choroba wieńcowa,
nadciśnienie, zawały mięśnia sercowego), udarami mózgu, skurczami jelit, obniżoną odpornością, nerwicami czy depresjami.
To z kolei przekłada się na zwiększone koszty leczenia i utratę
dni roboczych.
Badania Koalicji Bezpieczni w Pracy pokazują, że stres może

– Stres w miejscu pracy to bardzo poważne zagrożenie

znacząco wpływać na bezpieczeństwo wykonywania obowiąz-

dla pracowników każdej branży. Powoduje on szereg scho-

ków zawodowych. Pracownicy fizyczni i umysłowo-fizyczni

rzeń i wpływa na nasze możliwości percepcyjne. Długotrwałe

codziennie narażeni są na szerokie spektrum zagrożeń. Ryzyko

odczuwanie stresu uniemożliwia skupienie, a także powoduje

wystąpienia określonych niebezpiecznych zdarzeń warunkuje

zmęczenie, co sprzyja wypadkowości. Przyczyną większości

przede wszystkim typ branży i rodzaj wykonywanego zawodu.

wypadków przy pracy jest nieodpowiednie zachowanie pra-

Coraz częściej jednak pojawiają się także nowe zagrożenia,

cownika, które spowodowane może być m. in. odczuwanym

uniwersalne dla wszystkich współczesnych miejsc pracy. Jed-

stresem – mówi Ewa Gawrysiak z TenCate Protective Fabrics.

nym z nich jest stres, co pokazują wyniki badania „Bezpieczeń-

– To obowiązkiem pracodawcy jest zminimalizowanie ryzyka

stwo Pracy w Polsce 2016”. Ogółem w pracy styka się z nim

wystąpienia czynników stresogennych w miejscu pracy. Na-

aż 72 proc. badanych, problem ten dotyczy 64 proc. pracowni-

leży tu zwrócić uwagę w szczególności na bezpieczeństwo

ków fizycznych i aż 80 proc. pracowników umysłowo-fizycznych.

fizyczne, w tym zapewnienie odpowiedniej odzieży ochronnej.
Przyczynia się ono do zmniejszenia obaw pracowników, przede

ZESTRESOWANY JAK POLAK

wszystkim w zawodach niosących ze sobą bezpośrednie zagro-

Z badania „Stres w miejscu pracy” przeprowadzonego przez plat-

żenie życia – dodaje.

formę MonsterPolska.pl wynika, że najczęstszą konsekwencją

Likwidowanie zagrożeń występujących w miejscu pracy,

narażenia na stres w miejscu pracy jest bezsenność – aż 34 proc.

w tym stresu, jest nie tylko obowiązkiem pracodawcy oraz

Polaków nie może spać przez nadmierną liczbę obowiązków.

inwestycją w zdrowie pracownika, ale przede wszystkim wymo-

15 proc. badanych narzeka na nadgodziny i długi czas pracy

giem prawnym. Został on określony w europejskiej dyrektywie

bez odpoczynku. Długotrwały stres nie tylko zmniejsza wydaj-

ramowej 89/391/EWG dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

ność i prowadzi do wyczerpania fizycznego i psychicznego, ale

zdrowia w miejscu pracy, którą przyjęto w 1989 roku.
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Fot. Log4.pl

NIEDOPUSZCZENIE DO
PRACY PRACOWNIKA
O NISKIEJ WYDAJNOŚCI
PSYCHOFIZYCZNEJ
KRZYSZTOF SOSNOWSKI
Wiedzę ogólną stanowi wśród pracowników i pracodawców obowiązek niedopuszczania do pracy
pracowników pod pływem alkoholu, czy też konieczność odsunięcia od pracy pracowników spożywających
alkohol w jej trakcie. W przypadku pewnych zawodów i nieznacznych ilości alkoholu może być
to działaniem pozytywnie wpływającym na jakość pracy, gdyż 20 ml/16 g etanolu (około 50 ml alkoholu)
może wpływać na organizm pobudzająco tj. podwyższyć próg bólu, zwiększyć koncentrację i rozluźnić
mięśnie (w pewnych sportach walki alkohol jest stosowany jako niezakazany doping).

26

Niemniej przedmiotowy artykuł nie ma na celu propagowania

nieproporcjonalny do krótkotrwałego zwiększenia jakości

picia alkoholu w pracy, gdyż efekt wzrostu wydajności jest

pracy.

krótkotrwały, a w wymiarze 8 godzinnego dnia pracy powoduje

Zauważyć należy jednak, że nie tylko w wyniku stosowania

wcześniejsze zmęczenie i zmniejszenie efektywności w sposób

różnego rodzaju używek może dojść do obniżenia wydajności

B E Z P I E C Z N Y

M I X

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Niedopuszczenie do pracy pracownika o niskiej wydajności psychofizycznej

psychofizycznej pracowników. Może to nastąpić również w wyniku wzmożonej intensywności pracy, częstej pracy w nadgodzinach, czy też prozaicznej bezsenności. W takim wypadku
pracownik stawia się do pracy skrajnie wycieńczony, a w związku z nieposiadaniem w organizmie czynników niedozwolonych
jest dopuszczany do pracy. W przypadku pracy biurowej taka
okoliczność zazwyczaj odbija się wyłącznie na jakości przygo-

Problematyczne zarówno
dla pracodawców

towanych materiałów lub na tempie pracy czy zaangażowaniu.

jak i pracowników jest

Co do zasady, nie wpływa natomiast na bezpieczeństwo pracy

pozbawienie pracownika prawa

współpracowników czy też samego pracownika (odbija się natomiast na higienie pracy). Odmienne natomiast skutki mogą

do wynagrodzenia w sytuacji,

wystąpić w przypadku pracowników fizycznych, produkcyjnych,

gdy zostali odsunięci

a w szczególności obsługujących maszyny w ruchu. W tym
miejscu należy wskazać, że dr Anna Łuczak oraz dr Krystyna

od pracy z powodu zmęczenia.

Zużewicz z CIOP – Państwowy Instytut Badawczy w artykule
Zmęczenie kierowców a bezpieczeństwo pracy zamieszczonym w Bezpieczeństwo pracy 4/2006 jednoznacznie wykazały,
że kondycja kierowców ma bezpośredni wpływ na bezpieczeń-

pozytywnie, może zdecydować się na dopuszczenie pracownika

stwo w pracy.

do pracy, gdyż nie stwierdził działań niezgodnych z prawem

W związku z powyższym należy zastanowić się nad możliwo-

pracy. Czy jest to działanie prawidłowe stwierdzić należy, że nie.

ści niedopuszczenia pracownika do pracy mimo to, że pozornie

W takim wypadku zastosowanie powinien mieć miejsce art.

jest do niej zdolny (tj. nie pozostaje pod wpływem żadnych

2092 k.p. „§ 1. W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia

używek), lecz stawi się do pracy w stanie skrajnego wyczer-

dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany:

pania spowodowanego np. opieką nad noworodkiem lub bra-

1. niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach

kiem możliwości zaśnięcia w związku z hałaśliwymi sąsiadami.

oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony”.

W związku z brzmieniem art. 207 k.p. § 2. Pracodawca jest

W omawianym przykładzie praktycznie możliwe jest wyłącz-

obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie

nie jednorodzajowe działanie pracodawcy zmierzające do za-

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim

pewnienia ochrony pracownikom (w tym pracownikowi, który

wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności praco-

przybył do pracy zmęczony), tj. odsunięcie pracownika od pracy

dawca jest obowiązany:

lub jego niedopuszczenie do tej pracy.

1.
2.

organizować pracę w sposób zapewniający bezpiecz-

Pracodawcy jednak powinni rozważnie stosować uprawnienie

ne i higieniczne warunki pracy;

do niedopuszczenia pracownika do pracy ze względu na fakt,

zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów

że takie działanie może zostać odebrane przez pracownika jako

oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać

działanie o charakterze dyskryminacyjnym lub stanowiące nie-

polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kon-

równe traktowanie w zatrudnieniu, czy też nawet o charakterze

trolować wykonanie tych poleceń.

mobbingowym. W skrajnych natomiast przypadkach jako działa-

Przyjąć należy, że pracodawca powinien przeciwdziałać wy-

nie mające na celu wygenerowanie oszczędności, co jednak sze-

stąpieniu wyczerpania pracownika w wyniku np. intensywnej

rzej zostanie omówione w części drugiej opracowania w którym

pracy (częstym pracom w nadgodzinach, nazbyt intensywnemu

zostanie omówiony przypadek stawienia się do pracy zmęczone-

tempu pracy). Nie wszystkim przyczynom zmęczenia pracow-

go pracownika oraz niewypracowanie wynagrodzenia w okresie

nika pracodawca jest w stanie jednak zapobiec, zwłaszcza gdy

niedopuszczenia do pracy.

są to przyczyny niezwiązane bezpośrednio z pracą. W takim

Nad niedopuszczeniem do pracy pracownika poza samym Pra-

wypadku gdy do pracy np. operatora dźwigu stawia się pracow-

codawcą może czuwać również Społeczny inspektor pracy, co wy-

nik, którego zachowanie wskazuje pierwotnie na niepozosta-

nika z art. 10 ust. 2 ustawy o Społecznej inspekcji pracy „W wy-

wanie w formie (przysłowiowego kaca) lub pozostawanie pod

padku gdy zachowanie pracownika na stanowisku pracy wskazuje

wpływem innych środków otępiających, pracodawca po prze-

na niedostateczną znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i hi-

prowadzeniu badań kontrolnych (np. alkomatem), które wyjdą

gieny pracy oraz nieumiejętność wykonywania pracy w sposób bez-
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pieczny dla siebie lub innych pracowników, społeczny inspektor pracy
zwraca się do kierownika właściwej komórki organizacyjnej o czasowe
odsunięcie pracownika od tej pracy i zapoznanie go z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.” Przedmiotowy przepis
może mieć zastosowanie również w przypadku gdy pracownik wykonuje pracę mimo skrajnego wyczerpania a wykonywana przez

Samo niedopuszczenie do pracy
pracownika powtarzające

niego praca wymaga skupienia. W takim wypadku Pracodawca
powinien odsunąć pracownika od pracy i przypomnieć mu o m.in.

się np. z powodu jego

o treści art. 210 § 4 k.p. „Pracownik ma prawo, po uprzednim za-

częstej w nadgodzinach, może

wiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy
wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku,

zostać uznane za działanie

gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywa-

naruszające prawo.

nia pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.”
Rozważając temat niedopuszczania do pracy zmęczonych
pracowników może pojawić się problem ustalenia dokonywania

Samo niedopuszczenie do pracy pracownika powtarzające się

wypłaty wynagrodzenia za czas nieświadczenia pracy. W przy-

np. z powodu częstej pracy pracownika w nadgodzinach, a póź-

padku niedopuszczenia pracownika np. z powodu stawienia się

niejsze niedopuszczanie go do pracy z powodu zmęczenia wyge-

do pracy pod wpływem alkoholu lub odsunięcia od pracy z po-

nerowanego przez pracodawcę, może zostać uznane za działanie

wodu spożywania alkoholu problem ten nie istnieje, gdyż pra-

naruszające prawa podmiotowe zgodnie z art. 8 k.p. „Nie można

cownik nie może oczekiwać wynagrodzenia za czas w którym

czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-

samodzielnie pozbawił się możliwości wykonywania pracy.

gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia

Co więcej, pracodawca uprawniony jest na podstawie art. 108

społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest

k.p. nawet do nałożenia kary pieniężnej na takiego pracownika.

uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.” Takie

Problematyczne zarówno dla Pracodawców jak i pracowników

działanie może zostać uznane za nieprawidłową formę organi-

jest pozbawienie pracownika prawa do wynagrodzenia w sytu-

zacji pracy w celu szybkiego wykonania projektu, a następnie

acji, gdy zostali odsunięci od pracy z powodu zmęczenia.

zrekompensowania wydatków na dodatki do wynagrodzenia z ty-

Pamiętać należy, że na podstawie art. 80 k.p. „Wynagrodzenie

tułu pracy w godzinach nadliczbowych poprzez nie dopuszczanie

przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pra-

do pracy pracownika pod pozorem zmęczenia wywołanego przez

cownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy prze-

pracodawcę. W takim wypadku mimo brzmienia art. 80 k.p. w za-

pisy prawa pracy tak stanowią”. Brak jest realnych podstaw praw-

sadzie pracownik powinien zachować prawo do wynagrodzenia

nych, które zastrzegałyby prawo do otrzymania wynagrodzenia

za pracę. Przedmiotowe jednak zależne jest od każdorazowego

przez pracownika, który nie został dopuszczony do pracy z po-

stanu faktycznego danego przypadku. W konsekwencji zasadnym

wodu zmęczenia. W efekcie samodzielne odstąpienie od pracy,

jest, aby pracodawcy korzystając z instytucji art. 80 k.p. w związ-

jak i odsunięcie od tej pracy przez pracodawcę realnie pozbawia

ku z przepisami dopuszczającymi niedopuszczenie pracownika

pracownika prawa do wynagrodzenia za czas nie świadczenia

do pracy kierowali się zasadą słuszności, co pozwoli im uniknąć

pracy. Wyjątek stanowi ewentualne otrzymanie przez pracownika

dodatkowych kosztów postepowań sadowych oraz realnie wy-

zwolnienia lekarskiego z powodu przemęczenia – w takim wy-

pełnić obowiązki polegające na zapewnieniu bezpiecznych i hi-

padku pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie chorobowe,

gienicznych warunków pracy.

a następnie zasiłek chorobowy, nie zaś normalne wynagrodzenie.
W związku z powyższym jak zostało wspominane w 1 części
opracowania, pracodawcy muszą ostrożnie podejmować decyzje o niedopuszczeniu pracownika do pracy czy też jego odsunięciu. Częste pozbawianie pracownika wynagrodzenia w związku

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronach internetowych Ko-

ze zmęczeniem może zostać uznane m.in. za mobbing – praco-

alicja Bezpieczni w Pracy http://bezpieczniwpracy.pl/

dawca może wykorzystywać możliwość niedopuszczenia pracow-
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nika do pracy w celu wyłączenia go z istotnych zadań służbowych
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CZYTASZ: Wypadek w pracy – kto odpowiada?

WYPADEK W PRACY –
KTO ODPOWIADA?
MICHAŁ BUNA
Prawo do bezpiecznych warunków pracy ma każdy osoba, która znajdzie zatrudnienie w firmie
funkcjonującej na terytorium Polski – takie postanowienie wynika wprost z Konstytucji RP. Regulacje
doprecyzowuje zapis zawarty w Kodeksie Pracy – wskazuje on podmioty odpowiedzialne za zapewnienie
prawidłowych i bezpiecznych warunków pracy. Znajomość wyżej wspomnianych przepisów nie pozostaje bez
znaczenia – jest szczególnie istotna np. na budowie, kiedy dochodzi do nieprzewidzianego wypadku z udziałem
pracownika. Nie zawsze bowiem – choć może się tak pozornie wydawać – pełną odpowiedzialność
za wystąpienie zdarzenia ponosi pracodawca. W wielu przypadkach dotyczy ona także innych podmiotów.
Obowiązek zapewnienia pracownikom od-

łaniem, albo z zaniechaniem. Przykładem

powiednich warunków pracy sankcjono-

pierwszej z wymienionych sytuacji może

wany jest przez Kodeks Karny 1, według

być np. użycie maszyn niespełniających

którego dobrem chronionym tym przepisem

norm określonych w odrębnych przepisach.

jest prawo pracownika do wykonywania

W praktyce jednak zdecydowanie częściej

pracy w bezpiecznych i higienicznych wa-

dochodzi do zaniechań, czyli niepodjęcia

runkach, a także jego życie i zdrowie. Pod-

takich działań, które w danym stanie fak-

miotem pociągniętym do odpowiedzialności

tycznym – zgodnie z obowiązującymi prze-

za potencjalne naruszenia może być pra-

pisami i zasadami BHP – należało podjąć.

codawca, jednak warto mieć świadomość

Przykładami owych zaniechań są np.: brak

tego, że równie często dotyczy to m.in.: bezpośrednio osób

nadzoru kierownika budowy nad wykonywaniem prac, w wyni-

upoważnionych przez niego do kierowania pracownikami lub

ku czego doszło do wypadku lub niezapewnienie pracownikom

pełniących funkcje kontrolne i nadzorcze z zakresu bezpieczeń-

odpowiednich narzędzi w postaci zapór przy wykonaniu wykopu.

stwa i higieny pracy.

Wskazać także należy, że źródłami obowiązków – nałożonych

Co istotne, upoważnienie to nie musi być wyrażone w żadnej

na osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy –

szczególnej formie – wynika ono bowiem z samego faktu objęcia

są nie tylko ogólne przepisy Kodeksu Pracy2 czy rozporządzeń3

tej roli. W przypadku sektora budowlanego, w którym stosun-

wykonawczych, lecz także szczegółowe przepisy wykonawcze

kowo często dochodzi do wypadków z udziałem pracownika,

oraz nieskodyfikowane zasady BHP.

osobami odpowiadającymi za naruszenia będzie najczęściej
kierownik budowy lub mistrz budowlany.
Czynność sprawcza polega na niedopełnieniu obowiązku,

O AUTORZE
Adwokat z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

który związany jest zasadniczo albo z tzw. nieprawidłowym dzia-

1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Art. 220. Niedopełnianie obowiązków z zakresu bhp.

2 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks prac, Art. 207 § 2.
3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.9.1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650 ze zm.
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UMOWA LEASINGU
– JAKIE ZNACZENIE MA
PROTOKÓŁ ZDAWCZOODBIORCZY?
GABRIELA DĄBROWSKA
Powszechną praktyką jest podpisywanie protokołu zdawczo-odbiorczego w momencie zawarcia
umowy leasingu, gdy jej przedmiot nie został jeszcze wydany. Takie postępowanie
przedstawicieli handlowych może być przyczyną wielu problemów, również
natury prawno karnej zarówno dla leasingodawcy, jak i leasingobiorcy.
Podpisanie protokołu stanowi niejako poświadczenie nieprawdy
oraz tworzy problem z identyfikacją przedmiotu leasingu – często
okazuje się, że jest to zamierzone, a leasingodawca ponosi
konsekwencje w postaci niespłacanych rat leasingu.

Z kolei gdy organy ścigania ustalą,

jest zapłata tych rat. Na tym etapie

że leasingobiorca, dostawca przed-

obowiązywania umowy wszystko

miotu leasingu czy przedstawiciel

jest w porządku, nawet w sytuacji,

handlowy jest odpowiedzialny

gdy przedmiot leasingu został do-

za działanie na szkodę leasingodaw-

starczony później, a przedstawiciel

cy, zostaje on zobowiązany do po-

handlowy leasingodawcy nie był

krycia powstałej straty.

obecny przy fizycznym jego prze-

Leasingodawca, który posia-
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kazaniu.

da protokół zdawczo-odbiorczy –

Jednak, jakie mogą być kon-

po zawarciu umowy leasingu oraz

sekwencje podpisania protokołu

uregulowaniu zobowiązań wobec

zdawczo-odbiorczego w momencie

dostawcy zamówienia – ma pra-

zawarcia umowy leasingu, gdy jej

wo żądać od leasingobiorcy

przedmiot nie został jeszcze wydany?

zapłaty rat zgodnie z harmo-

»» przede wszystkim może różnić się

nogramem. Natomiast obo-

parametrami i właściwościami,

wiązkiem leasingobiorcy

w tym numerem seryjnym, więc

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Umowa leasingu – jakie znaczenie ma protokół zdawczo-odbiorczy?

stanowi – w świetle prawa cywilnego – inny przedmiot, niż

brał dostawca, przedstawiciel handlowy leasingodawcy czy

wynika z umowy, mimo że odpowiada on zamówieniu.

leasingobiorca. To działanie zainicjuje postępowanie przygo-

»» w momencie wypowiedzenia leasingu i konieczności odbioru

towawcze, w którego toku możliwe będzie wyjaśnienie czy

przedmiotu leasingobiorcy leasingodawca nie będzie mógł

zamówiony jako przedmiot leasingu sprzęt istniał, czy znaj-

odebrać czy też odzyskać kwoty, jaka została za niego zapła-

dował się w posiadaniu dostawcy, jaką przedstawiał wartość

cona – bez oświadczenia dostawcy wskazującego na prawi-

oraz jaka jest wartość dostarczonego sprzętu oraz kto ponosi

dłowy numer seryjny czy fabryczny sprzętu leasingodawca nie

odpowiedzialność za doprowadzenie leasingodawcy do nie-

ma tytułu prawnego do niego.

korzystnego rozporządzenia mieniem.

»» leasingodawca poniesie straty z tytułu niezaspokojonego
zadłużenia wynikającego z rozliczenia umowy leasingu – nie-

Niestety należy mieć na względzie, że nie zawsze Proku-

rzadko okazuje się, że leasingodawcy zostają pokrzywdzeni

raturze i Policji udaje się dotrzeć do dostawcy przedmiotu

na kwotę co najmniej 100 tys. zł.

leasingu. Nie zawsze też dostawcy posiadają majątek, z którego
można wyegzekwować należność zasądzoną wyrokiem. Warto

W sytuacjach wskazujących na celowe działania na niekorzyść

podkreślić, że wszystkich wymienionych komplikacji można

leasingodawcy, gdy sprzęt, który parametrami lub właściwościa-

uniknąć zobowiązując przedstawicieli handlowych do wypeł-

mi nie odpowiada zamówionemu przedmiotowi leasingu:

niania i podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych dopiero

»» leasingodawca może odstąpić od umowy z dostawcą – jeżeli

przy dostawie przedmiotu leasingu do leasingobiorcy, podczas

różnicę pomiędzy zamówionym i dostarczonym sprzętem

którego będą oni obecni.

niezwłocznie dostrzeże leasingobiorca.
»» konieczne staje się złożenie zawiadomienia o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa oszustwa, w którym czynny udział

O AUTORCE
Adwokat z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.
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Fot. ELOKON

ELOSHIELD2–

SKUTECZNA OCHRONA PRZED
WYPADKAMI I KOLIZJAMI
DAWID DZIKOWSKI, DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY ELOKON
Ogromna masa przepływających towarów wymaga szybkich procesów logistycznych. Te natomiast,
ze względu na bezpieczeństwo pracy wózków oraz pieszych wymagają odpowiednich środków
organizacyjnych lub proceduralnych. Często jednak nie są one wystarczająco przestrzegane, co prowadzi
do szeregu niebezpiecznych sytuacji, pozostawiając do wyboru tylko środki techniczne.
32
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CZYTASZ: ELOshield2– skuteczna ochrona przed wypadkami i kolizjami

ELOshield2 to najnowszy produkt firmy ELOKON, przeznaczony
do obszarów jednoczesnej pracy pieszych oraz wózków widłowych. System opierający swe działanie na ultra szerokopasmowych impulsach elektromagnetycznych, umożliwia detekcję
człowieka, wyposażonego w znacznik personalny, w strefie
wokół wózka widłowego. Niezwykle krótki czas reakcji – nawet
do 100 ms, dokładność nawet do 10 cm, w pełni konfigurowalne
strefy oraz zasięg do 25 metrów to główne cechy wyróżniające
ten produkt na rynku nowoczesnych technologii bezpieczeństwa. Działanie ELOshield2 nie jest ograniczane przez ciała stałe,
tak więc wykrycie pieszego znajdującego się za paletą z towarem
nie stanowi problemu.
W celu pełnego zabezpieczenia procesów transportu wewnętrznego, dostępne są trzy wersje systemu:
»» Wózek-człowiek
»» Wózek-wózek
»» Wózek/człowiek-strefa
W każdym z wymienionych wariantów podstawowym wyposażeniem wózka widłowego jest panel operatora oraz anteny.
Urządzenie przekazuje informację o strefie, w której znajduje
się wykryty obiekt oraz wyświetla liczbę obiektów w strefie

Fot. ELOKON

niebezpiecznej. Domyślne strefy systemu to: alarmowa (żółta),
w której najczęściej wybieraną interakcją jest spowolnienie wózka oraz strefa niebezpieczna (czerwona), której naruszenie może

System sprawdza się świetnie tam, gdzie jednoczesna praca

spowodować zatrzymanie wózka. Podstawowa wersja systemu

wózków oraz pieszych nie może zostać rozdzielona, w szcze-

ELOshield2 umożliwia zastosowanie stref o okrągłych kształ-

gólności w obszarach niebezpiecznych skrzyżowań, ramp zała-

tach, lecz dla zwiększenia komfortu pracy istnieje możliwość

dunkowych czy obszarów ograniczonej widoczności. Możliwość

konfiguracji stref o kształtach dowolnych. Ustawienie mniejsze-

opasowania działania pod indywidualne wymagania klasyfikuje

go zakresu po bokach wózka, a większego z przodu i z tyłu nie

system w ścisłej czołówce tego typu rozwiązań.

stanowi wyzwania. Opcja dowolnych kształtów dotyczy zarów-

Aktualnie działaniem systemu zostało objęte już kilkanaście

no rozwiązania wózek-człowiek, jak i wózek-wózek. Detekcja

lokalizacji w całej Europie, a liczba wdrożeń rośnie z miesiąca

pieszego realizowana jest poprzez wyposażenie go w znacznik

na miesiąc. Największa realizacja u jednego klienta to objęcie

personalny, który umożliwia wykrycie przez moduł wózkowy.

ochroną ponad 500 pracowników oraz floty 100 wózków.

Pieszy o sytuacji niebezpiecznej ostrzegany jest za pomocą
sygnałów wizualno-akustycznych oraz silnej wibracji.
Trzecia opcja systemu wymaga uzbrojenia infrastruktu-

INFORMACJE O GRUPIE ELOKON:

ry w znacznik stacjonarny oraz odpowiednią ilość anten

Firma ELOKON działa w Polsce od 1992 roku i wywodzi

– w zależności od wymaganej funkcjonalności. Strefą o do-

się z niemieckiej firmy ELOKON GmbH założonej w poło-

wolnym kształcie można objąć pojedyncze obszary lub całe

wie lat osiemdziesiątych. Na świecie zatrudnionych jest

powierzchnie magazynowe. Spowolnienie wózka w obszarze

obecnie ponad 140 osób, pracujących w Tornesch koło

strefy, sterowanie pracą automatyki przemysłowej, awaryjne

Hamburga, w Warszawie oraz w Birmingham. W sektorze

zatrzymanie pracy maszyn, to tylko niektóre z funkcjonalności

intralogistyki Elokon jest dostawcą systemów bezpieczeń-

systemu. Zaawansowana logika pozwala na uzależnienie dzia-

stwa oraz rozwiązań wspomagających ochronę osób i po-

łania od wielu zmiennych, przykładowo uzależnienie redukcji

jazdów, natomiast w przemyśle to jeden z wiodących do-

prędkości wózka od obecności pieszego bądź innego wóz-

stawców podnoszących bezpieczeństwo i sprawność

ka w obszarze strefy lub uniemożliwienie przejazdu przez bramę,

funkcjonowania maszyn oraz instalacji.

dopóki nie zostanie ona otwarta w 100%.
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KRYTERIA
DECYDUJĄCE O WYBORZE

TECHNOLOGII
POSADZKOWEJ
MGR INŻ. SYLWIA ŚWIĄTEK-ŻOŁYŃSKA / BAUTECH

Posadzki przemysłowe wykonywane w obiektach magazynowych i centrach logistycznych należą
do jednych z najbardziej wymagających w zakresie projektu oraz wykonania. Pomimo bardzo
ważnej funkcji jaką pełnią, zazwyczaj wzbudzają zainteresowanie dopiero wówczas, gdy niedbale
zaprojektowane, wykonane i niewłaściwie użytkowane przestają spełniać stawiane im wymagania.
W konsekwencji stają się elementem bardzo kosztownych napraw. Można tego kłopotu uniknąć, należy
jednak posadzkę otoczyć specjalną troską już na etapie planowania inwestycji, ponieważ koszt jej
realizacji stanowi niemały procent kosztów całego zadania budowlanego.

Przeglądając oferty pośredników ofe-

wadzenia do obiektu obciążeń od wózków

Obciążenia od wózków widłowych po-

rujących wynajem hal magazynowych

widłowych oraz regałów składowych, dla

winny być deklarowane jako obciążenia

najczęściej spotykany opis dotyczący na-

których samo podanie nośności płyty po-

dynamiczne dla których definiuje się:

wierzchni sprowadzony jest do dwóch

sadzkowej rzędu 5ton/m2 jest niewystar-

obciążenie osi, udźwig, rozstaw i rodzaj

kryteriów: posadzka o nośności 5ton/

czające. Taką posadzkę należy ponownie

kół. Istotne w tym wypadku są również

m , posadzka bezpyłowa. Czy tak ogól-

przeliczyć i sprawdzić pod kątem nowych

wytyczne producenta wózków w zakresie

nie zdefiniowane parametry wystarczą

obciążeń.

wymaganej równości nawierzchni i jej to-

2

34

do podjęcia decyzji o wyborze technologii

Obciążenia od regałów składowych

lerancji. Niespełnienie kryterium nośności

posadzkowej, wynajmie bądź zakupie

definiowane są jako obciążenia od sił

może powodować klawiszowanie i pęka-

istniejącej hali? W wielu przypadkach

skupionych, dla których należy sprawdzić

nie płyt. Niespełnienie kryterium rów-

na pewno tak. Z czasem jednak mogą

wytrzymałość na przebicie płyty oraz

ności może prowadzić do nadmiernego

pojawić się wątpliwości dotyczące wpro-

momenty zginające.

wychylenia masztu wózka widłowego,

T E M A T
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bezpieczny magazyn temat numeru

utraty stabilności i uszkodzeń pojazdów

CZYTASZ: Kryteria decydujące o wyborze technologii posadzkowej

Tabela 1. Klasyfikacja ścieralności nawierzchni metodą na Tarczy Boehmego.

oraz transportowanego materiału. Bardzo ważnym parametrem jest również
potencjalny brak pylenia nawierzch-

KLASA (wg Boehme’go)

A22

A15

A12

A9

A6

A3

A1,5

ścieralność w cm3/50 cm2

22

15

12

9

6

3

1,5

ni. Unoszące się w powietrzu podczas
eksploatacji hali mikrocząsteczki pyłów

W cm3 startego materiału na 50 cm2 ścieranej powierzchni

osadzają się na elementach składowanych w hali powodując trudności w utrzy-

nawierzchnia uległa wytarciu w ilości

śladu wytarcia pod obciążeniem od ob-

maniu w czystości nie tylko posadzki ale

mniejszej jak 1,5 cm na powierzchni

racającego się zestawu kół. [patrz: tabe-

również składowanych produktów. Pył

ścieranej 50 cm , co daje ostateczny wy-

le 2 i 3]

pochodzący z nadmiernego wycierania

nik 0,03cm, czyli znacząco poniżej 1mm.

Należy przy tym zaznaczyć, że nie

się nawierzchni osiada również na mecha-

Klasa A3 analogicznie oznacza, że prób-

ma żadnej korelacji pomiędzy wynikami

nicznych elementach maszyn i urządzeń

ka w badaniu normowym wytarła się nie

uzyskanymi za pośrednictwem różnych

wykorzystywanych w hali, w tym wózków

więcej jak 3cm /50 cm , czyli poniżej

metod pomiarowych. Z doświadczenia

widłowych. Szczególnie niekorzystne jest

0,06 cm ale również nie mniej jak 0,03cm.

autora wynika, że osiągnięcie najlepszego

osadzanie pyłów na turbinach wózków

Najbardziej popularną klasą ścieralności

wyniku AR 0,5 z pomiarów bezpośrednio

widłowych, które pod wpływem wilgoci

stosowaną we współcześnie budowanych

na budowie metodą BCA nie gwaran-

powodują zjawisko cementowania i unie-

obiektach jest klasa A6, dla której głębo-

tuje osiągnięcia najwyższych parame-

ruchomienia turbiny. Najczęściej gwa-

kość wytarcia zawiera się w przedziale

trów odporności na ścieranie wg Badania

rancja producenta nie obejmuje takiego

0,6 – 1,2 mm. [patrz: tabela 1]

na Tarczy Bohmego. Przeciwnie, przy po-

przypadku z czego nie każdy inwestor

3

2

3

2

Oprócz badania na Tarczy Bohmego,

równywaniu próbek z różnych posadzek,

norma dotycząca podkładów podłogo-

które uzyskały wynik w najwyższej klasie

W przypadku posadzek betonowych

wych PN-EN13813 dopuszcza zastoso-

AR 0,5 uzyskiwane są klasy na poziomie

zjawisko pylenia może wystąpić na skutek

wanie dwóch innych metod badawczych:

A9, A6, A3 jak i A1,5, zatem w ocenie au-

użycia dodatków pasywnych np. popio-

badania BCA wg PN-EN 13892-4 oraz

tora nie wiarygodnym jest porównywanie

łów lotnych, mączki wapiennej itp. przy

badania RWA wg PN-EN 13982-5. (Tab.

klasy ścieralności uzyskanej na podstawie

produkcji betonu; jak również w związ-

2, Tab.3)

różnych metod badawczych, a najbardziej

może zdawać sobie sprawę.

ku z zastosowaniem wykończenia na-

Klasy ścieralności definiowane wg me-

rygorystyczną procedurą badawczą jest

wierzchni o niewystarczającej lub zbyt

tody BCA wynoszą odpowiednio od naj-

badanie klasy ścieralności za pomocą

niskiej klasie ścieralności. To właśnie klasa

lepszej: AR 0,5; AR1; AR2; AR4, AR6. Ba-

tarczy Bohme’go.

ścieralności nawierzchni decyduje o tym

danie BCA wykonywane jest bezpośred-

Poniższy wykres ilustruje zależność

jak szybko wierzchnia użytkowa war-

nio na posadzce i definiuje głębokość

klasy ścieralności nawierzchni od cza-

stwa podłogi będzie ulegała wytarciu.
Najbardziej rygorystycznym i wiarygodnym badaniem dotyczącym ścieralności

Tabela 2. Klasyfikacja ścieralności nawierzchni metodą BCA.

jest badanie na Tarczy Boehmego wg PN-

KLASA wg BCA

AR6

AR4

AR2

AR1

AR0,5

-EN 13982-3. Klasy ścieralności defi-

ścieralność w μm

600

400

200

100

50

niowane są odpowiednio od najlepszej:
A1,5; A3; A6; A9, A12, A15 itd.. Przy czym
beton klasy C20/25 osiąga ścieralność
na poziomie A12, zatem nie ma większego sensu stosowania wykończenia
powierzchni posadzki preparatami o porównywalnej bądź niższej klasie.
Oznaczenie klasy np. A1,5 oznacza,
że w badaniu normowym na próbkach o zadanych wymiarach bazowych,

AR |(Abrasion Resistance)
W μm głębokości pierścienia wytartego przez trzy koła obracające się pod ustalonym obciążeniem
Tabela 3. Klasyfikacja ścieralności nawierzchni metodą RWA
RWA (Rolling Wear Abrasion) wg metody toczącego się koła)
KLASA wg RWA

RWA300

RWA100

RWA20

RWA10

RWA1

ścieralność w cm3

RWA300

RWA100

RWA20

RWA10

RWA1

Objętość w cm3 obliczona z zagłębienia pod kołem, jeśli powstaje zagłębienie bez zużycia ściernego to powinno
być odnotowane
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su wystąpienia potencjalnego remontu,

Rysunek 1. Zależność klasy ścieralności od wystąpienia potencjalnego remontu nawierzchni*.

uwzględniając normalne warunki eksploatacyjne oraz stosowanie się do warunków utrzymania, pielęgnacji i konserwacji
nawierzchni zgodnie z instrukcją producenta/wykonawcy*. [patrz: rysunek 1]
W zależności od zastosowanej technologii wykończenia posadzki, ostateczne koszty remontów bądź regeneracji
nawierzchni będą się między sobą różnić. Zważywszy na początkowe znaczne
koszty wykonania konstrukcji posadzki w obiekcie, należy mieć na względzie
dwa aspekty. Po pierwsze – posadzka
jest to najbardziej wytężony i najsilniej
eksploatowany element hali, zatem warto
przyswoić sobie podstawową wiedzę z zakresu parametrów technicznych jakie powinna spełnić nawierzchnia. Tylko właściwe wyspecyfikowanie oczekiwanych
parametrów technicznych nawierzchni

O AUTORCE

na etapie planowania inwestycji może

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Środo-

przyczynić się do poprawy jakości i bez-

wiska, Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierunku

pieczeństwa użytkowania nawierzchni.

Budownictwo w specjalności drogowo-mostowej.

Należy również pamiętać, że na pod-

Posiada uprawnienia budowlane w specjalno-

stawie wytycznych Instytutu Techniki

ści konstrukcyjno-budowlanej oraz mostowej.

Budowlanej (ITB), każdą posadzkę beto-

Od 2009 r. czynna zawodowo w bezpośrednim

nową należy wykonać zgodnie z projek-

nadzorze budowy: obiektów mostowych, kubatu-

tem budowlanym, w którym powinna

rowych i posadowień geotechnicznych. W 2011 r.

być określona: wymagana wytrzymałość,

ukończyła studia podyplomowe w Wyższej szkole

grubość, sposób jej ułożenia, ścieralność,

Handlowej we Wrocławiu, z uzyskaniem dyplomu

usytuowanie dylatacji i inne niezbędne

Certyfikowanego Project Managera.

szczegóły (np. cokoły, odwodnienia). Brak

Od 2012 r. zatrudniona w firmie Bautech

właściwie wyspecyfikowanych parame-

na stanowisku Kierownika Działu Technicznego,

trów nawierzchni na etapie planowania

gdzie zajmuje się tematyką posadzek przemy-

inwestycji i projektowym jest najczęstszą

słowych z zakresu projektowania, wykonaw-

przyczyną wystąpienia nieprawidłowości

stwa i odbiorów. Przez ten czas zaprojektowała

na etapie realizacyjnym, a w konsekwen-

setki nowych konstrukcji posadzkowych, w tym

dów tematycznych z zakresu konstrukcji i wy-

cji przyczynia się do obniżenia trwałości

szczególnego przeznaczenia dla: KGHM, portów

konywania posadzek przemysłowych m.in dla

nawierzchni.

lotniczych, nabrzeży portowych, hangarów woj-

biur projektowych, generalnych wykonawców,

skowych.

wykonawców i Izb Inżynierów Budownictwa.

Posadzka przemysłowa – wydawałoby

36

się „prosty temat”, który niestety w wie-

Z ramienia firmy Bautech, uczestniczy w nad-

Współpracuje z rzeczoznawcami budowlanymi

lu przypadkach spędza sen z oczu in-

zorach prac wykonawczych i odbiorach posadzek.

oraz biegłymi sądowymi w zakresie tworzenia

westora i wykonawcy o ile nie zostanie

W ramach pełnionej funkcji zajmuje się również

planów badawczych (dobór badań i metod pomia-

prawidłowo zaprojektowany i wykonany

rozpatrywaniem reklamacji i wydawaniem zale-

rowych), ekspertyz i opinii technicznych oraz pro-

zgodnie z wiedzą techniczną i zasadami

ceń do naprawy/konserwacji posadzek. W ramach

gramów napraw dot. posadzek przemysłowych,

sztuki budowlanej.

pracy zawodowej przeprowadziła szereg wykła-

nawierzchni zewnętrznych.
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bezpieczny magazyn temat numeru

CZYTASZ: Posadzka magazynu a bezpieczeństwo pracy wózków widłowych

Fot. Still

POSADZKA MAGAZYNU
A BEZPIECZEŃSTWO PRACY
WÓZKÓW WIDŁOWYCH
WOJCIECH PODSIADŁY
Parametry techniczne posadzki mają kluczowe znaczenie dla stabilności regałów i równomiernego
przenoszenia obciążeń na podłoże. Myśląc o pracy pojazdów intralogistycznych zwraca się uwagę
przede wszystkim na równość nawierzchni. Jednak obszarem, w którym kwestie właściwości
posadzki i bezpiecznej jazdy przenikają się najpełniej, jest prowadzenie wózków VNA pętlą indukcyjną.
37
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Standardowe wymagania względem po-

zane z elementami zakłócającymi rekon-

zywania sygnałów przez czujniki indukcyj-

sadzki przemysłowej dotyczą jej nośności,

figurację pola magnetycznego, stanowią-

ne są zmiany pola elektromagnetycznego

równości i chropowatości. Uwagę zwraca

cą w tym układzie podstawę przesyłania

wywołane przemieszczaniem się przez nie

się oczywiście także na wytrzymałość,

sygnałów. Mimo technicznej złożoności,

metalowego elementu. By komunikacja

trwałość i łatwość konserwacji. W specy-

wdrożenie systemów składowania dzia-

prowadzona w oparciu o to rozwiązanie

ficznych zastosowaniach kluczowe zna-

łających w oparciu o pojazdy kategorii

przebiegała poprawnie, należy wyelimi-

czenie mogą mieć jej szczelność oraz

VNA jest opłacalne – zarówno z punktu

nować ryzyko zakłóceń powodowanych

odporność na ścieranie, pylenie i działa-

widzenia oszczędności przestrzeni maga-

przez nadmierną bliskość nienależących

nie środków chemicznych. W przypadku

zynowej, jak i ograniczenia liczby kolizji.

do układu metalowych przedmiotów.

pracujących w bardzo wąskich alejkach

Dlatego też, trzeba zwrócić szczególną

wózków, których bezpieczną jazdą wspie-

INDUKCYJNE OBOSTRZENIA

uwagę na rodzaj i parametry zbrojenia

ra się przy użyciu pętli indukcyjnej, pod

Z technologicznego punktu widzenia, pod-

posadzki. W przypadku zbrojenia rozpro-

uwagę wziąć należy także kwestie zwią-

stawą odbierania, przekształcania i przeka-

szonego, dopuszcza się, by jego masa nie
przekraczała 20 kg na m3. W przypadku
rozwiązania tradycyjnego, pręty nie mogą
znajdować się bliżej niż 50 mm od pętli
indukcyjnej. Negatywne oddziaływanie
na pracę pętli może mieć także umieszczenie w posadzce w jej bezpośredniej bliskości takich elementów, jak: okucia dylatacji,
rury i przewody. Planując instalację tego
systemu w już istniejącym magazynie, należy uwzględnić także osłabienie posadzki
wynikające z nacięć betonu, koniecznych,
by zamontować elementy systemu.
ZYSKI WYPŁACANE W PRZESTRZENI I BEZPIECZEŃSTWIE
Choć montaż systemu VNA z pętlą indukcyjną wymaga zwrócenia uwagi na szereg dodatkowych czynników,
wysiłki te szybko zostają nagrodzone.
W zależności od pierwotnej konfiguracji
magazynu, jego rearanżacja z wykorzystaniem wąskich alejek i regałów wysokiego
składowania może przynieść oszczędności w zakresie zagospodarowania przestrzeni sięgające nawet kilkudziesięciu
procent. Zapewniając odpowiednią odległość wózka od regałów, zastosowanie
pętli indukcyjnej znacząco obniża ryzyko
kolizji w korytarzu roboczym.

Ograniczenie wysokości podnoszenia
dostosowuje maksymalny poziom położenia
wideł do wysokości stropu.

38
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bezpieczny magazyn temat numeru

CZYTASZ: Posadzka magazynu a bezpieczeństwo pracy wózków widłowych

Dalsze zwiększenie poziomu bezpie-

dynamiczne wyhamowanie na końcu

ograniczenie prędkości celem uniknięcia

czeństwa możliwe jest dzięki systemom

korytarza, ograniczenie wysokości pod-

uszkodzeń lub wypadku. Stosowane jest

wywołującym w wyznaczonych strefach

noszenia czy realizacja konkretnego pro-

przede wszystkim w miejscach magazynu

automatyczną reakcji określonego typu.

filu jazdy.

charakteryzujących się gorszą jakością

Przykładowo, instalowany w wózkach

Dynamiczne wyhamowanie na koń-

posadzki czy potencjalnie niebezpiecz-

systemowych VNA oferowanych przez

cu korytarza polega na redukcji prędko-

nych lokalizacjach, jak na przykład drogi

STILL Polska system pozwala zapro-

ści wózka po przejechaniu określonego

ewakuacyjne. Choć może wydawać się,

gramować do 255 tras przejazdu wóz-

punktu. Przebieg zwalniania dostoso-

że zwalnianie obniża wydajność wózka,

ka i przypisać na każdej z nich określone

wany jest do szybkości jazdy i odległości

obserwowany jest przeciwny efekt. Au-

funkcje. Układ działa w oparciu o radiowe

od końca alejki. Dzięki tej funkcji maksy-

tomatyczna redukcja prędkości zapewnia,

transpondery umieszczone na środku

malizuje się prędkość pojazdu w korytarzu

że pojazd będzie jechał wolniej dokładnie

korytarza roboczego, wzdłuż nitki induk-

roboczym, zwiększając średnią wydajność

na zadanym odcinku – nie zaś w jego

cyjnej. Między zamontowanymi w po-

pracy o 2 palety na zmianę.

okolicach czy całym magazynie. Dzięki

sadzce magazynu nadajnikami a odbior-

Ograniczenie wysokości podnoszenia

zastosowaniu tej funkcji ogranicza się

nikiem w wózku zachodzi komunikacja.

dostosowuje maksymalny poziom położe-

intensywność drgań na nierównej na-

Przejeżdżając nad transponderem, wózek

nia wideł do wysokości stropu. Ma to zna-

wierzchni – zarówno tych przenoszonych

odczytuje jego kod. Na tej podstawie

czenie w magazynach o zmiennym kształ-

na operatora, jak i wibracji masztu i ładun-

ustalane jest położenie pojazdu wzglę-

cie dachu, podwieszanych instalacjach

ku. Zastosowanie wózków VNA z pętlą

dem korytarza roboczego. Odebrawszy

czy kratownicach i pozwala optymalnie

indukcyjną i dodatkowymi systemami

informację o lokalizacji wózka, system

wykorzystać kubaturę magazynu bez ry-

bezpieczeństwa może więc wpłynąć nie

wywołuje pożądane w danym punkcie

zyka kolizji.

tylko na zagęszczenie składowania, ogra-

hali zachowanie. Na liście programowal-

Zaprogramowanie profilu jazdy na da-

nych reakcji znajdują się między innymi:

nym odcinku pozwala na automatyczne

niczenie ryzyka kolizji, ale także ergonomię wydajność pracy.
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DOBÓR PARAMETRÓW
POSADZKI POD
INSTALACJĘ
REGAŁOWĄ
MGR INŻ. MARIUSZ KOŁODZIEJCZAK / NEDCON SILESIA
Należy być świadomym, że posadzka w hali przemysłowej jest fundamentem dla montowanych tam
urządzeń i instalacji, w szczególności dla paletowych regałów wysokiego składowania, podestów
magazynowych, wielopoziomowych systemów półkowych i innych systemów składowania. Musi być
zatem wystarczająco wytrzymała i sztywna aby bezpiecznie przenieść wszystkie projektowane obciążenia,
a w świetle norm regałowych zapewnienie tego jest odpowiedzialnością podmiotu specyfikującego, czyli
najczęściej inwestora.
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Dwa najbardziej istotne parametry posadzki z punktu widzenia

dobrze skalkulować koszty wykonania posadzki, czyli dobrać

instalacji regałowych to rozkład dylatacji i dopuszczalne ob-

grubość i zbrojenie płyty posadzki, określić czy posadzka ma być

ciążenie punktowe. W pożądanej sytuacji projektant systemu

bezspoinowa i uwzględnić pozostałe parametry.

składowania dostarcza informacje o planowanych obciążeniach

Jeśli wymagania dotyczące posadzki nie zostaną prawidłowo

na posadzkę wraz z naniesionym na rzut hali ich rozmieszcze-

wyspecyfikowane na etapie planowania inwestycji lub co gorsza

niem i detalami posadowienia, a projektant posadzki projektuje

nie zostaną prawidłowo wyspecyfikowane przed zaprojektowa-

ją tak, by przy zadanych obciążeniach spełniała ona wymagania

niem i wykonaniem posadzki wymagane może być wzmocnienie

dotyczące nośności i dopuszczalnych odkształceń. Jednocześnie

posadzki lub przeprojektowanie systemu składowania tak, aby

wspólnie planują oni rozmieszczenie dylatacji tak, aby z jednej

zagęścić jego podpory i tym samym zredukować obciążenie

strony nie miały one wpływu na stateczność regałów i zachowane

punktowe. To oczywiście musi skutkować wzrostem kosztów po-

zostały odpowiednie minimalne odległości dylatacji od obciążeń

sadzki lub systemu składowania nieplanowanym przecież w bu-

punktowych i kotwienia, a z drugiej uwzględniały technologiczne

dżecie inwestycji. Opcjonalnie można zredukować obciążenie

wymagania przy układaniu mieszanki betonowej. Na etapie pla-

od systemu składowania na przykład redukując ilość poziomów

nowania inwestycji należy więc poprawnie oszacować obciążenia

składowania, lub redukując dopuszczalny ciężar jednostki ładun-

na posadzkę dla planowanego sposobu użytkowania hali, tak aby

kowej, ale przecież nie o to chodzi w całej inwestycji.
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bezpieczny magazyn temat numeru

CZYTASZ: Dobór parametrów posadzki pod instalację regałową

Regały przesuwne są także w szczególny sposób wrażliwe na tolerancję wykonania i montażu szyn oraz ich odkształcenia. Aby cały system działał bez zarzutu szyny muszą
być odpowiednio proste i dobrze wypoziomowane. Montaż
szyn jest najczęściej zakresem obowiązków dostawcy podwozi i to on dba o zachowanie odpowiedniej dokładności, ale często
zdarza się, że roboty betonowe są poza zakresem jego prac.
Najważniejsze jest wtedy zapewnienie, że przy wykonywaniu
wykończeniowej warstwy między szynami mieszanka betonowa
będzie układana uważnie, tzn. tak aby dokładnie wypełniła ona
wolną przestrzeń pod szynami, a dodatkowo żeby przy pracach
nie zmieniać położenia szyn układanych przecież z dużą dokładnością.
Podsumowując, dla poprawnego działania regałów przesuwnych najistotniejsze są szyny. Już na samym początku inwestycji
dostawca regału powinien poprawnie wyspecyfikować obciążeFot. Archiwum autora

mgr inż. Mariusz Kołodziejczak

nia na posadzkę, a projektant posadzki powinien zaprojektować
ją tak, by spełniała wymagania dotyczące nośności i sztywności.
Przy realizacji dostawca szyn powinien zainstalować szyny z od-

Podsumowując, dobór parametrów posadzki pod wymagania

powiednią starannością a wykonawca posadzki powinien do-

wyspecyfikowane przez dostawcę systemu składowania na eta-

kładnie wykonać warstwę wykończeniową aby uniknąć pękania

pie planowania inwestycji pozwala zaoszczędzić wiele pienię-

posadzki przy szynach i ewentualnych późniejszych proble-

dzy i dodatkowych trudności przy realizacji. Chociaż optymalna

mów z przemieszczaniem regałów.

jest sytuacja, kiedy cała hala magazynowa projektowana jest
razem z systemem składowania. Można wtedy nie tylko odpo-

RODZAJ POSADZKI MA WPŁYW

wiednio zaprojektować posadzkę, ale także tak dobrać siatkę

NA WYBÓR I UŻYTKOWANIE SYSTEMU SKŁADOWANIA?

słupów i geometrię hali, aby najlepiej wykorzystać przestrzeń

W istniejących halach magazynowych, przy sprawdzeniu, czy

magazynową.

posadzka jest odpowiednia do obciążeń od projektowanego
systemu składowania może okazać się, że nie spełnia ona

REGAŁY PRZESUWNE – KIEDY I JAKICH WYMAGAJĄ

wymagań nośności lub sztywności. Można wtedy w kosz-

UZGODNIEŃ, ABY FUNKCJONOWAŁY BEZ ZARZUTU?

towny sposób wzmacniać posadzkę poprzez na przykład

Tak jak w przypadku każdego systemu składowania, tak i w przy-

układanie dodatkowej warstwy betonu, lub wykonywanie

padku regałów przesuwnych odpowiedzialnością osoby specy-

stóp fundamentowych pod słupy konstrukcji. Można także

fikującej (najczęściej inwestora) jest zapewnienie aby posadzka

przeprojektować system składowania tak, aby zwiększyć ilość

była odpowiednia do przenoszenia specyficznych obciążeń

słupów i tym samym zredukować punktowe obciążenie, ale

od tej instalacji. Oczywiście na rynku dostępne są rozwiązania

to w oczywisty sposób także zwiększa koszty całej inwestycji.

dla nowobudowanych obiektów, gdzie nową posadzkę należy

Ponadto, szczególnie w przypadku podestów magazynowych,

odpowiednio zaprojektować, ale dostępne są również rozwiąza-

zwiększenie ilości słupów sprawia, że ruch pod podestem lub

nia dla istniejących już hal, gdzie należy sprawdzić, czy posadzka

inne efektywne wykorzystanie tej przestrzeni są utrudnione.

„wytrzyma” obciążenie od regałów przesuwnych i ewentual-

System składowania można dopasować do istniejącej posadzki

nie ją wzmocnić. W obu przypadkach ważne jest jednak, aby

także poprzez redukcję dopuszczalnego obciążenia lub redukcję

dostawca regałów poprawnie wyspecyfikował obciążenie

ilości poziomów składowania, ale to już w znaczący sposób

na posadzę z rozróżnieniem sytuacji gdy regał stoi i obciąże-

ogranicza procesy logistyczne w hali i powoduje nieefektywne

nia chwilowego przy ruchu regału i w przypadku awaryjnego,

wykorzystanie jej kubatury. Dlatego właśnie tak istotne jest

nagłego zatrzymania. Oczywiście obciążenie to musi uwzględ-

poprawne specyfikowanie obciążeń na posadzkę jeszcze przed

niać efekty II-go rzędu, a więc także konfigurację i sztywność

jej wykonaniem, lub przed zakupem lub wynajęciem istnieją-

samego regału.

cego obiektu.
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POSADZKI
A WYPOSAŻENIE
MAGAZYNU
ANDRZEJ SZYMKIEWICZ
Budowa nowego magazynu, to dla inwestorów nie lada wyzwanie, jak w każdej inwestycji
najważniejszym jest określenie jego przeznaczenia, a następnie odpowiednie dobranie do tego rozwiązań
technicznych i technologicznych. Parametry budowlane nowego magazynu, muszą zapewniać
efektywne i bezpieczne użytkowanie nowego magazynu przez cały przewidziany w projekcie okres.
Zatem należy uwzględnić absolutnie wszystkie elementy składowe inwestycji łącznie, a może przede
wszystkim z elementami bezpieczeństwa, również technicznego.
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bezpieczny magazyn temat numeru

CZYTASZ: Posadzki a wyposażenie magazynu

Posadzka w magazynie wydaje się banałem technicznym,

posadzki dla montowanych konstrukcji regałowych czy sys-

są przecież dostępne takie technologie, które zapewniają uzy-

temów przenośników, nie ma aż takiego znaczenia, ponieważ

skanie odpowiednich parametrów przewidzianych w normach.

te nierówności można zniwelować podkładkami dystansowymi.

To niedocenianie roli posadzki może skutkować w przyszłości

Inaczej jest w przypadku pracy wózka wysokiego składowania,

wieloma problemami, a na pewno wydatkami, które obciążą

nieznaczne – mierzone w mm, wydawałoby się odchylenie

dodatkowo inwestycję. Bowiem dobrze wykonana posadz-

na kołach wózka, na wysokości kilku lub kilkunastu metrów

ka, powinna mieć taki sam czas użytkowania co cały obiekt.

zmieni się w różnicę liczoną w centymetrach. To jest już poważny

Jakość posadzki ma wpływ na instalowanie w nim systemów

problem na dużych wysokościach składowania towarów, stwa-

składowania i użytkowanie magazynu. W wydanym biuletynie

rzający bezpośrednie zagrożenie operacji.

Tabela 1
Tolerancje płaskości w mm przy odległości punktów pomiarowych do:
0,1m

0,6m

1m

1,5m

2m

2,5m

3m

3,5m

2

3

4

5

6

7

8

10

1

2

3

4

5

6

7

8

4m

9

6m

8m

10m

15m

11

11

12

15

10

11

12

15

technicznym Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

W zależności od wysokości poziomu składowania towarów

nr 1/2017(3), szczegółowo omówione zostały wymagania pod-

możemy obliczyć wartość odchylenia palety z towarem unoszo-

miotu specyfikującego (inwestor, inwestor zastępczy, główny

nej na wysokości kilkunastu metrów. Odchylenie boczne mierzy

wykonawca), jakie musi spełnić, by planowana inwestycja była

się w sposób następujący, punkt x=h[mm/m]xHx[m]= ….[mm]1,

zgodna z normami regulującymi projektowanie i użytkowanie

to jedna ze składowych jakie trzeba uwzględnić w planowanej

regałów magazynowych.

inwestycji.

– Dwa najbardziej istotne parametry posadzki z punktu wi-

Aktualnie nie ma w Polsce normy określającej równość po-

dzenia instalacji regałowych to rozkład dylatacji i dopuszczalne

sadzki betonowej w magazynie, norma projektanci i wykonawcy

obciążenie punktowe. W pożądanej sytuacji projektant systemu

posługują się normą DIN 18202, która określa tolerancje pła-

składowania dostarcza informacje o planowanych obciążeniach

skości dla posadzek (tabela 1).2

na posadzkę wraz z naniesionym na rzut hali ich rozmieszcze-

Jednak dla pracujących w magazynie wysokiego składowania

niem i detalami posadowienia, a projektant posadzki projektuje

wózków systemowych stosuje się inną normę, DIN 15185, która

ją tak, by przy zadanych obciążeniach spełniała ona wymagania

określa tolerancję odnoszącą się do korytarza roboczego wóz-

dotyczące nośności i dopuszczalnych odkształceń. Jednocześnie

ków systemowych oraz innych wózków (tabela 2).3

wspólnie planują oni rozmieszczenie dylatacji tak, aby z jednej

Wózki widłowe to sprzęt najczęściej wykorzystywany w ma-

strony nie miały one wpływu na stateczność regałów i za-

gazynie do składowania towarów na dużych wysokościach,

chowane zostały odpowiednie minimalne odległości dylatacji

a wózki systemowe to sprzęt wymagający szczególnej uwagi,

od obciążeń punktowych i kotwienia, a z drugiej uwzględniały

gdyż pracują w wąskich korytarzach roboczych na wysoko-

technologiczne wymagania przy układaniu mieszanki betono-

ściach sięgających 15 metrów. Nierówności posadzki przy pracy

wej. Na etapie planowania inwestycji należy więc poprawnie

tego rodzaju sprzętu widoczne są aż nadto, dlatego wszyscy

oszacować obciążenia na posadzkę dla planowanego sposobu

dostawcy tego sprzętu, bardzo skrupulatnie sprawdzają para-

użytkowania hali, tak aby dobrze skalkulować koszty wykonania

metry posadzki przygotowanej do pracy tych wózków. – Rodzaj

posadzki, czyli dobrać grubość i zbrojenie płyty posadzki, okre-

posadzki i płaskość powierzchni są bardzo istotne w kontekście

ślić czy posadzka ma być bezspoinowa i uwzględnić pozostałe

możliwości zastosowania wózków systemowych. Minimalne wy-

parametry. – mówi Mariusz Kołodziejczak, konstruktor i projek-

magania dla tych urządzeń zawarte są w normie DIN 15185 cz. I.

tant w firmie Nedcon Silesia sp. z o.o.

Niemniej jednak podstawą realizacji naszych wdrożeń jest norma

W dobie nowoczesnych technologii i sprzętu stosowane-

branżowa VDMA. Uwzględnia ona krótką falistość posadzki,

go w magazynie, gdzie tolerancje dla wykonywanych operacji,

a tym samym jest bardziej precyzyjna w ocenie płaskości. Firma

są niezwykle „wyśrubowane”, wszelkie odchylenia od norm
skutkują bardzo poważnymi konsekwencjami, a w skrajnych
przypadkach mogą zagrażać bezpieczeństwu pracy. Równość

1 „Logistyka” 2/2008.
2 DIN 18202 Toleranzen im Hochbau – Bauwerke Tabelle 3.
3 http://www.dft-bremen.de/filestore/150/merkblattdin1518519.pdf

T E M A T

N U M E R U

43

Tabela 2
DIN 15185 Teil 1, Tabelle 1 ”Höhenunterschiede quer zur Fahrbahn”
zulässiger Höhenunterschied „h” in mm als Grenzwert zwischen den äußeren
Fahrspuren „Sp” bei Fahspurbreite „S” in m
bis 1,0 m

über 1,0 m bis
1,5 m

über 1,5 m bis
2,0 m

über 2,0 m bis
2,5 m

Flurförderzeug-Hubhöhe ≤ 6,00 m

2,0

2,5

3,0

3,5

Flurförderzeug-Hubhöhe > 6,01 m und Automatikbetrieb

1,5

2,0

2,5

3,0

DIN 15185 Teil 1, Tabelle 2 ”Stichmaß als Grenzwert” in den Fahrspuren ”Sp”
Stichmaß in mm bei Messpunktabständen in m

alle Einsatzarten

1,0 m

2,0 m

3,0 m

4,0 m

2,0

3,0

4,0

5,0

Die Prüfung der Ebenheit erfolgt nach DIN 18202.

Jungheinrich tworząc swoje produkty ma zawsze na uwadze
komfort i bezpieczeństwo użytkowników wózków. Staramy się
wyznaczać coraz wyższe standardy. Dlatego, jako jedyni na rynku, zaprojektowaliśmy innowacyjny system tłumienia drgań, Floor Pro. Specjalne siłowniki kompensują drgania kabiny i ładunku
wywołane nierównościami posadzki. Rozwiązanie to gwarantuje
spokojniejszą i szybszą jazdę na nierównych podłożach oraz
poprawia komfort i bezpieczeństwo pracy operatora. Wózki
systemowe wraz z przenoszonymi przez nie ładunkami są ciężkie, jeżdżą coraz szybciej (9 km/h w prowadzeniu indukcyjnym
oraz 12 km/h w szynie) i podnoszą coraz wyżej (17,5 m). Istotne
jest więc, aby podczas prac projektowych uwzględniać również
naciski punktowe od kół wózka oraz obsługiwanych przez niego
regałów. – mówi Bartosz Marszula Doradca Handlowy ds. Systemów Magazynowania z firmy Jungheinrich Polska sp. z o.o.
Posadzki w magazynie, przenoszą niekiedy bardzo duże obciążenia, wiedza na temat sprzętu jaki będzie pracował oraz jakiego
rodzaju regały będą w magazynie, jest nieodzowna, żeby prawidłowo dobrać odpowiednie parametry posadzki. Powszechnie
stosowane wartości wytrzymałości to 5 ton na metr kwadratowy, jednak w wielu miejscach nie zapewni bezpiecznego i długotrwałego użytkowania magazynu. Magazyny budowane są pod
wynajem, więc większość inwestorów bazuje na wiedzy developerów, którzy wprawdzie posiadają odpowiednie służby do tego,
aby dobrze przygotować magazyn użytkownikowi, niemniej nie
zawsze im się to udaje. Przyczyn jest wiele, a takim podstawowym błędem jest wspomniany już współczynnik 5t/m2 , który
robi może wrażenie na zamawiających powierzchnię magazynową pod przyszłe operacje logistyczne, ale na specjalistach już
nie. – W wielu przypadkach powszechnie stosowana nośność
Wprowadzenia do obiektu obciążeń
od wózków widłowych oraz regałów
składowych może sprawić, że samo
podanie nośności płyty posadzkowej
rzędu 5 ton/m2 będzie niewystarczające.

44
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CZYTASZ: Posadzki a wyposażenie magazynu

Powszechnie stosowane wartości
wytrzymałości posadzki to 5 ton
na metr kwadratowy. To jednak w wielu miejscach nie zapewni bezpiecznego i długotrwałego użytkowania magazynu.

zapewne wystarczy. Z czasem jednak mogą pojawić się wątpliwości dotyczące wprowadzenia do obiektu obciążeń od wózków
widłowych oraz regałów składowych, dla których samo podanie
nośności płyty posadzkowej rzędu 5 ton/m2 jest niewystarczające. Taką posadzkę należy ponownie przeliczyć i sprawdzić pod
kątem nowych obciążeń. Obciążenia od regałów składowych
definiowane są jako obciążenia od sił skupionych, dla których
należy sprawdzić wytrzymałość na przebicie płyty oraz momenty zginające. Obciążenia od wózków widłowych powinny być
deklarowane jako obciążenia dynamiczne dla których definiuje
się: obciążenie osi, udźwig, rozstaw i rodzaj kół. Istotne w tym
Fot. Log4.pl

REGAŁY AUTOMATYCZNE
oraz z jakimi innymi maszynami będzie

Ze względu na znaczną masę sku-

współpracował np. wózkami widło-

pioną występującą w regale automa-

wymi, suwnicami, żurawiami lub np.

tycznym nieodzownym elementem do-

wycinarkami laserowymi.

kumentacji technicznej powinien być

Po drugie posadzka powinna speł-

poprawny szkic przenoszenia obciążeń

niać minimalne wymagania jakie sta-

umożliwiający uzyskanie odpowiedzi

wia dostawca regałów automatycznych

czy posadzka spełnia minimalne wyma-

czyli jest to zazwyczaj odpowiednia

gania, aby możliwe było posadowienie

nośność i wytrzymałość na ściskanie

regału automatycznego.

oraz wysoka jakość posadzki wykluczająca zmianę parametrów poprzez np.
Po pierwsze należy właściwie opisać

osiadanie, zmianę poziomu lub spękania

Anna Łada

proces w jakim regał będzie brał udział

bądź kruszenie się.

Członek Zarządu Baumalog Sp. z o.o.
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STOSUJEMY BARDZIEJ RESTRYKCYJNĄ
NORMĘ VDMA
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temowych w korytarzu roboczym: in-

fort i bezpieczeństwo użytkowników

dukcyjny, czyli „elektromagnetyczne”

wózków. Staramy się wyznaczać coraz

prowadzenie oraz w szynach – prowa-

wyższe standardy. Dlatego, jako jedyni

dzenie mechaniczne.

na rynku, zaprojektowaliśmy innowa-

W Europie blisko 80% maszyn pra-

cyjny system tłumienia drgań, Floor

cuje w systemach prowadzenia induk-

Pro. Specjalne siłowniki kompensują

cyjnego. Dla tego rodzaju prowadzenia

drgania kabiny i ładunku wywołane nie-

ważny jest rodzaj posadzki, jej zbroje-

równościami posadzki. Rozwiązanie

nie i wykończenie. Istotne jest, aby nie

to gwarantuje spokojniejszą i szybszą

zakłócało ono systemu prowadzenia

jazdę na nierównych podłożach oraz

indukcyjnego, a ładunki elektrostatycz-

poprawia komfort i bezpieczeństwo

ne z wózka były właściwie odprowadza-

pracy operatora.

ne. Przyjmuje się, że ilość elementów

Wózki systemowe wraz z przenoszo-

stalowych wzmacniających posadzkę

nymi przez nie ładunkami są ciężkie, jeż-

Najlepiej jest jak dobór wózków sys-

nie może przekraczać wartości 30 kg/

dżą coraz szybciej (9 km/h w prowadze-

temowych odbywa się na etapie pla-

m3 betonu. Wówczas możemy zdecy-

niu indukcyjnym oraz 12 km/h w szynie)

nowania inwestycji. Mamy wówczas

dować się na prowadzenie indukcyjne.

i podnoszą coraz wyżej (17,5 m). Istot-

dowolność w projektowaniu całego

Powyżej tej wartości pozostaje zasto-

ne jest więc, aby podczas prac projek-

systemu magazynowego, która pozwala

sowanie prowadzenia mechanicznego.

towych uwzględniać również naciski

nam zastosować najlepsze rozwiązanie.

Rodzaj posadzki i płaskość po-

punktowe od kół wózka oraz obsługi-

Możemy optymalnie dobrać urządze-

wierzchni są bardzo istotne w kontek-

nie i zaplanować układ regałów. W prze-

ście możliwości zastosowania wózków

Firma Jungheinrich, będąc liderem

ciwieństwie do regałów przesuwnych,

systemowych. Minimalne wymagania

na rynku, stale opracowuje i udoskona-

gdzie trzeba wykonać niezbędne prace

dla tych urządzeń zawarte są w normie

la technologicznie swoje rozwiązania.

montażowe związane z zalaniem szyn

DIN 15185 cz. I. Niemniej jednak pod-

Chcemy, aby praca z naszymi produkta-

prowadzących jeszcze na etapie bu-

stawą realizacji naszych wdrożeń jest

mi była nie tylko wydajna, ale również

dowania hali, w przypadku wózków

norma branżowa VDMA. Uwzględnia

łatwa i komfortowa. Przede wszystkim

systemowych wchodzimy do magazy-

ona krótką falistość posadzki, a tym sa-

jednak musi być bezpieczna.

nu z już gotową posadzką. Jej parame-

mym jest bardziej precyzyjna w ocenie

try klient oczywiście otrzymuje od nas

płaskości.

wanych przez niego regałów.

Bartosz Marszula

na etapie pracy koncepcyjnej. Mamy

Firma Jungheinrich tworząc swoje

dwa rodzaje prowadzenia wózków sys-

produkty ma zawsze na uwadze kom-

Doradca Handlowy ds. Systemów Magazynowania

wypadku są również wytyczne producenta wózków w zakresie

towaru, po jego uszkodzenie wskutek zawalenia się regałów.

wymaganej równości nawierzchni i jej tolerancji. Niespełnienie

Można by o tych skutkach sporo pisać, jednak nie w tym rzecz,

kryterium nośności może powodować klawiszowanie i pękanie

by straszyć, ważne by mieć świadomość jak ważnym w istocie

płyt – mówi Sylwia Świątek-Żołyńska, Kierownik Działu Tech-

jest planowanie inwestycji uwzględniające absolutnie wszystkie

nicznego w firmie Bautech.

elementy potrzebne do prawidłowego jej funkcjonowania. Tutaj

Posadzki w magazynach to ważny obszar użytkowy, lekce-

nieodzownym jest korzystanie z wiedzy szerokiego grona eksper-

ważenie jakości posadzi prowadzić może do wielu nieprzy-

tów dostępnych na rynku, którzy dostarczają produkty i usługi

jemnych w skutkach zdarzeń, od zakurzonego i zabrudzonego

potrzebne do realizacji kompletnie wyposażonych magazynów.
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bezpieczny magazyn temat numeru

CZYTASZ: Czysta posadzka w magazynie

Fot. Kärcher

CZYSTA POSADZKA
W MAGAZYNIE
KÄRCHER
Na co należy ukierunkować firmy zarządzające i firmy sprzątające magazyny, hale zakładów
produkcyjnych czy logistycznych aby we właściwy sposób dokonała wyboru sprzętu czyszczącego?
W pierwszej kolejności należy zadać sobie pytanie jakiego rodzaju i wielkości powierzchnie zazwyczaj
wymagają czyszczenia i porządków w magazynach.

47

T E M A T

N U M E R U

Urządzenia Kärcher stosowane są zarówno do czyszczenia
podstawowego, zachowawczego, do polerowania twardych
posadzek, a także elastycznych wykładzin podłogowych.

Częstym problemem przy zamiataniu są duże ilości pyłów
dlatego tak ważny jest wybór zamiatarki, która będzie wyposażona w automatyczny system oczyszczania filtra TACT (patent
Kärcher). Filtr oczyszczany w regularnych odstępach czasu,
gwarantuje bezpyłowe zamiatanie nawet w ekstremalnych
warunkach pracy. W magazynach przemysłu zwłaszcza spożywczego, technologia okrągłych filtrów falistych, stosowana
zwłaszcza w samojezdnych zamiatarkach, jest szczególnie
przydatna. Każdorazowo po wyłączeniu urządzenia filtr zostaje
automatycznie oczyszczony za pomocą specjalnych grzebieni,
co znacznie wydłuża jego żywotność.
W ramach grupy zamiatarek, Kärcher oferuje technologię
jednolitego systemu obsługi EASY Operation, która dzięki
jednoznacznym symbolom pozwala na unikanie ewentualnych błędów w obsłudze. System gwarantuje wyższe bezpieczeństwo i wydajność oraz dłuższą żywotność urządzenia.
W największych zamiatarkach Kärcher (począwszy od modelu
KM 130) zbiornik zanieczyszczeń jest hydraulicznie podnoszony
Fot. Kärcher

na wysokość do 1.5 m, co umożliwia na jego łatwe opróżnienie
wprost do kontenera bez wysiłku ze strony operatora.

W sytuacji kiedy do wysprzątania są duże hale magazynowe,

W zależności od wielkości czyszczonej powierzchni Kärcher

produkcyjne, ważne by porządki postępowały szybko i dokładnie

oferuje zamiatarki z trakcją prowadzone ręcznie, bądź samojezd-

oraz koszty eksploatacji były współmierne do efektów czyszcze-

ne z fotelem dla operatora.

nia. Aby podołać wyzwaniom jakie stoją przed firmami zrządzającymi i sprzątającymi, ważne by wybrać urządzenia czyszczące,

SZOROWARKI

które zautomatyzują proces czyszczenia, przyspieszą go, zapewnią

Firmy administrujące magazynami dużych placówek han-

doskonały efekt końcowy oraz zminimalizują koszty eksploatacji.

dlowych, centrów logistycznych czy hal produkcyjnych stają
przed niemałym wyzwaniem dobrania odpowiedniego sprzę-

ZAMIATARKI

tu.. Kärcher postanowił wyjść naprzeciw poprzez stworzenie

Wśród innych ważnych czynników na które warto zwrócić uwa-

kompleksowych rozwiązań technologicznych, które nie tylko

gę przy wyborze zamiatarki są m.in. napęd. Zamiatarki mogą być

charakteryzują się wszechstronnością zastosowań ale także

wyposażone w napęd elektryczny, benzynowy, wysokoprężny

mogą być bez trudu dopasowywane do wymogów danego

lub gazowy, co umożliwia dobór właściwego urządzenia w za-

obiektu i potrzeb firmy.

leżności od specyfiki miejsc, gdzie będzie stosowane.
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Urządzenia Kärcher stosowane są zarówno do czyszczenia pod-

Szeroka gama wyposażenia, mianowicie duży wybór różnych

stawowego, zachowawczego, do polerowania twardych posadzek

szczotek bocznych i walcowych pozwala również na stosowanie

(m.in. posadzek gresowych, podłóg epoksydowych czy betonu

zamiatarek na każdym rodzaju podłoża, co zwiększa możliwość

zacieranego) a także elastycznych wykładzin podłogowych. Użyt-

stosowania danego modelu w wielu miejscach i sprawia, że firmy

kownik ma możliwość wyboru urządzenia oraz wyposażenia w za-

mogą zaoferować całe spektrum usług do różnych obiektów.

leżności od zapotrzebowania. Do podłóg twardych idealnie nadają

Na większości powierzchni sprawdzają się uniwersalne szczotki

się szczotki walcowe, gwarantujące do sześciu razy wyższą siłę na-

walcowe, jednakże niektóre podłogi wymagają specjalistycznego

cisku oraz dokładne czyszczenie także powierzchni strukturalnych.

traktowania.

Szczotki tarczowe z kolei gwarantują długi czas kontaktu z podłogą
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bezpieczny magazyn temat numeru

CZYTASZ: Czysta posadzka w magazynie

oraz czyszczenie zachowawcze gładkich powierzchni. Typ czysz-

Efektywność ekonomiczna eksploatacji jest równie czynni-

czonej powierzchni ma wpływ również na wybór belek ssących.

kiem decydującym o wyborze odpowiedniej szorowarki. Wykres

Wybór prostej belki wskazany jest najbardziej w przypadku czysz-

poniżej wskazuje na optymalny dobór poszczególnych modeli

czenia wielu różnych rodzajów posadzek, a belki łukowej z ko-

szorowarek Kärcher w zależności od czyszczonej powierzchni.

lei w przypadku czyszczenia podłóg flitowanych.
Szorowarki Kärcher mogą pracować w trybie ekologicznym

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

eco!efficiency, który doskonale sprawdza się w czyszczeniu

Idealnym dopełnieniem urządzeń czyszczących są środki

codziennym. Wpływa na obniżenie poziomu głośności pracy

czyszczące, które dzięki zastosowaniu specjalnej formu-

oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przy niewielkiej

ły z inhibitorem korozji zachowują skuteczność w usuwaniu

redukcji siły turbiny ssącej i silników szczotek. W przypadku

brudu, chroniąc jednocześnie metalowe elementy (np. RM 69,

modeli zasilanych bateryjnie tryb eco!efficiency dodatkowo

RM 753). Wysoce aktywnym, specjalnym środkiem czysz-

wydłuża maksymalny czas pracy nawet o 30%.

czącym jest RM 751, który doskonale usuwa nalot cemen-

Zaletą szorowarek Kärcher jest system DOSE. W starych

towy, osady i złogi jak wapień, rdza oraz kamień piwny czy

modelach szorowarek środek czyszczący wlewano bezpośred-

mleczny. W ofercie użytkownik może również znaleźć środki

nio do zbiornika z wodą, co sprzyjało marnotrawieniu środków

posiadające certyfikat o właściwościach antypoślizgowych

czyszczących, złym jego dozowaniu a po dokonanym czyszcze-

wg normy DIN V 18032-2:2001-04 np. RM 781, jak również

niu pozostawianiu wody ze środkiem w zbiorniku i nie trzymaniu

środek do usuwania śladów po wózkach widłowych RM 776.

higieny. System DOSE gwarantuje, że środek czyszczący jest

Są to jedynie przykładowe środki, warto natomiast zapoznać

dozowany bezpośrednio na głowicę szczotkową a jego stężenie

się z całą ofertą w której znajdują się zarówno środki do czysz-

jest regulowane bezstopniowo od 0 do 3% i może być zmieniane

czenia zasadniczego i zachowawczego twardych powierzchni,

podczas pracy. System ten wpływa na redukcję zużycia che-

strippery do usuwania powłok ochronnych, powłoki czy środki

mii i zapobiega obecności chemii w zbiorniku wody czystej dzięki

do czyszczenia powierzchni elastycznych.

czemu wewnątrz nie tworzy się osad. System DOSE to oszczęd-

Każdy ze środków czyszczących dysponuje kartą charak-

ność chemii (nie trzeba wylewać środka z którego w danym

terystyki, szczegółowo informującej o składzie środków oraz

momencie nie korzystamy) i dłuższa żywotność komponentów

zawierającej różnego rodzaju ostrzeżenia związane z ich użyt-

(dwa oddzielne zbiorniki na chemię i wodę).

kowaniem.
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POSADZKI
PRZEMYSŁOWE.

PROBLEMY EKSPLOATACYJNE
WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ
UTWARDZANEJ
POWIERZCHNIOWO
MGR INŻ. KAROL SADŁOWSKI, MGR INŻ. DAMIAN URBANOWICZ, MGR INŻ. MACIEJ
WARZOCHA, BARG DIAGNOSTYKA BUDOWLI
Podczas użytkowania posadzki ujawniają się uszkodzenia wierzchniej warstwy wykończenia, będące
skutkami nie tylko błędnego wykonania, ale i braku wyspecyfikowania części parametrów na etapie
projektowania.
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PODZIAŁ POSADZEK

nej. Natomiast zadaniem wierzchniej

ciążeń koła do 10 kN) do bardzo ciężkich

Definicję posadzki określa norma PN-

warstwy całego układu konstrukcyjnego

(dla obciążeń koła powyżej 80 kN).

-EN 13318 [1], która wprowadza definicje

jest zapewnienie odpowiednich parame-

dla podkładów podłogowych. Według

trów użytkowych oraz trwałościowych.

normy posadzką nazywamy wierzch-

Na etapie projektowania należy pamiętać,

nią, użytkową warstwę podłogi. Należy

że to przede wszystkim posadzka zapew-

przez to rozumieć powierzchnię układu

nia trwałość całego układu, zabezpiecza

konstrukcji, na której się odbywa ruch

niższe warstwy układu przed agresyw-

pieszy, ruch pojazdów, na której stoją

nymi czynnikami środowiska i zapewnia

urządzenia i składowane są materiały.

bezpieczeństwo użytkowania. Podstawo-

Warstwa konstrukcyjna posadzki i układ

wego podziału posadzek przemysłowych

podbudowy odpowiadają za możliwość

można dokonać ze względu na wystę-

przeniesienia obciążeń użytkowych oraz

pujące obciążenia. Według klasyfikacji

W zakresie warstwy wykończeniowej

zapewnienie odpowiedniej izolacji ter-

przyjętej przez Komitet ACI [2] ustalono

posadzki należy jednak przyjąć inne kry-

micznej, akustycznej lub przeciwwod-

cztery klasy obciążeń od lekkich (dla ob-

teria podziału aniżeli wymagania nośności

T E M A T
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Fot. 1 Nierównomiernie rozprowadzona warstwa
utwardzająca

bezpieczny magazyn temat numeru

CZYTASZ: Posadzki przemysłowe. Problemy eksploatacyjne warstwy wykończeniowej utwardzanej powierzchniowo

samej konstrukcji. Przy projektowaniu po-

wykonania oraz przy wykonaniu posadz-

nadmiar wody powinien być usunięty.

winno się uwzględnić również takie para-

ki w niekorzystnych warunkach atmos-

Powierzchnię należy odświeżyć dyskiem

metry, jak: warunki użytkowe środowiska

ferycznych powstają liczne uszkodzenia

zacieraczki, a następnie rozłożyć około

(wilgotność pomieszczenia, temperaturę,

nawet w pierwszym roku użytkowania

połowy przewidzianej ilości materiału

amplitudę temperatur, czynniki mrozowe),

posadzki.

posypki (2-2,5 kg/m2) i zatrzeć wstępnie

odporność na ścieranie (częstość przejaz-

Ogólnie przyjmowane zasady projekto-

dyskiem. Dopiero później rozsypać drugą

dów, rodzaj pojazdów jeżdżących, czę-

wania mieszanek betonowych na posadz-

partię materiału (2-2,5 kg/m2) i ponownie

stość mycia, rodzaj maszyn myjących czy

ki nakazują, aby masa cementu nie prze-

zatrzeć dyskiem. Na etapie rozkładania

środków myjących), odporność na agresję

kraczała 350 kg/m , a wskaźnik w/c nie

należy kontrolować zużycie materiału,

chemiczną (rodzaj środków myjących,

przekraczał 0,5. Szczególnie ważna jest

aby równomiernie i w odpowiedniej ilości

rodzaj środków wykorzystywanych na po-

dostateczna zawartość frakcji kruszywa

(najczęściej 4-5 kg/m2) rozłożyć go na po-

sadzce lub na niej składowanych). Jest

poniżej 0,2 mm. Zawartość tej frakcji

wierzchni.

to duża grupa parametrów, które przyszły

nie powinna być mniejsza niż 4%. Rów-

Deklarowane właściwości użytkowe

użytkownik posadzki powinien określić

nocześnie zawartość pyłów (cement +

posadzek utwardzających są stosunkowo

jako wytyczne do projektowania.

3

kruszywo poniżej 0,125 mm) powinna

stałe. Przykładowe właściwości dotyczą:

Uwzględniając wymienione czynniki,

być ograniczona do 400 kg/m3, a zawar-

»» odporności na ścieranie – klasy zbliżone

projektant dobiera technologię wykona-

tość cement + kruszywo frakcji mniejszej

nia posadzki. Ze względu na technologię

niż 0,25 mm powinna być ograniczona

oraz rodzaj materiału można dokonać

do 500 kg/m . W przypadku posypek

podziału posadzek przemysłowych na:

utwardzających producenci bardzo często

utwardzane powierzchniowo; z warstwa-

stosują dodatkowe kryteria wobec mie-

mi żywicznymi: polipropylenowymi, po-

szanek betonowych. Podstawowe z nich

liuretanowymi; z cienkowarstwowymi

to wymaganie, aby mieszanki betonowe

Stosownie do normy PN-EN 206 [4]

posadzkami samorozlewnymi typu PCC;

nie zawierały w swym składzie popio-

mieszanki betonowe powinno się projek-

wykończone okładziną ceramiczną czy

łów lotnych, gdyż mają one tendencję

tować z uwzględnieniem oddziaływania

zacierane na ostro.

do zbierania się w górnej warstwie płyty,

środowiska. W tym celu zdefiniowano

co może prowadzić do podwyższenia

klasy ekspozycji podające opis środo-

pylenia posadzki i powstawania odspojeń.

wisk agresywnych wobec konstrukcji

Istotnym kryterium jest również zastoso-

betonowych i żelbetowych. Podziału

wanie odpowiedniego cementu – przede

dokonano ze względu na czynniki koro-

wszystkim niskoalkalicznego (NA). Naj-

zyjne, jakimi są: karbonatyzacja, korozja

częściej zalecane cementy do betonów

chlorkowa niepochodząca z wody mor-

posadzkowych z warstwą utwardzającą

skiej i pochodząca z wody morskiej, agre-

to: CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM

sywne oddziaływanie zamrażania i roz-

III/A.

mrażania bez środków odladzających lub

Fot. 2 Zarysowanie i pęknięcia posadzki

3

do A3 – 2,70 cm3/50 cm2 ,
»» grubości warstwy posypki utwardzającej ok. 2-3 mm,
»» wytrzymałości na ściskanie ok.
80 N/mm2,
»» klasy ekspozycji XM 3.

PODSTAWOWE WYMAGANIA

ze środkami odladzającymi oraz agresja

Ze względów ekonomicznych (teoretycz-

chemiczna. Najnowsze wydanie normy

nie najmniejsze wymagania wykonawcze)

PN-EN 206 [4] z 2014 r. nie definiuje

najczęściej wykonywanymi w obiektach

klas ekspozycji dla agresji wywołanej

przemysłowych i usługowych w Polsce

ścieraniem.

są posadzki utwardzane powierzchniowo

W projektach budowlanych bardzo

tzw. metodą suchej posypki. Jest to tech-

rzadko się zdarza, aby projektanci wy-

nologia pozwalająca przy prawidłowym

specyfikowali beton z podaniem odpo-

wykonaniu uzyskać wysoką odporność

Fot. 3 Siatka mikrorys powierzchniowych na posadzce

wiednich do warunków środowiskowych

na ścieranie, pylenie i zwiększoną twar-

W zakresie wykonania warstwy utwar-

klas ekspozycji. W domyśle zatem, jeśli

dość. Jednakże przy niezachowaniu od-

dzającej zaleca się [3], aby powierzch-

nie ma podanej klasy, wykonawca przyj-

powiedniego reżimu technologicznego

nia betonu była wilgotna, ewentualny

muje klasę opisaną jako X0, co odpowiada
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braku zagrożenia agresji środowiska lub

wykonaniem zbyt płytkich lub w nieod-

na parkingach garażów wielopoziomo-

zagrożenia korozją.

powiednim terminie nacięć dylatacyjnych

wych (np. w centrach handlowych), które

lub całkowitego ich braku. Dodatkowo

mają zadaszenia, ale ze względu na jeż-

dochodzą zjawiska związane z osiada-

dżące samochody oraz mycie są stale za-

niem podłoża pod wykonaną posadzką

wilgacane [patrz: tabela].

lub nadmiernym obciążeniem konstrukcji
Odpryski spowodowane reakcją alka-

nośnej posadzki.

liczną kruszywa betonu płyty posadzkoSiatka mikrospękań i mikrozarysowań

we z cementem (fot. 5)

(fot. 3)

Uszkodzenia są wynikiem szkodliwych

Fot. 4 Odpryski posadzki spowodowane korozją
mrozową kruszywa

Najczęściej powstanie mikrorys powodo-

reakcji aktywnej krzemionki pocho-

wane jest przesuszeniem posadzki, zbyt

dzącej z kruszywa z alkaliami zawar-

NAJCZĘSTSZE USZKODZENIA

dużą ilością posypki lub innymi czynni-

tymi w cemencie. Reaktywnymi alka-

Warto poznać, jakie błędy wykonaw-

kami technologicznymi podczas zaciera-

licznie kruszywami najczęściej są ziarna

cze w zakresie posadzek przemysłowych

nia i utwardzania posadzki.

porowatych wapieni, gezy (zawierającej

utwardzanych powierzchniowo występują najczęściej.

bezpostaciową krzemionkę), krzemieOdpryski spowodowane korozją mrozo-

nie, chalcedon, rogowce, trydymit, czerty

wą kruszywa (fot. 4)

oraz lidyty. Reakcje reaktywnej krzemion-

Pylenie, nadmierne ścieranie (fot. 1)

ki z alkaliami cementu rozpoczynają się

Czynnikami wpływającymi na nadmierne

od agresji wodorotlenków pochodzą-

pylenie i ścieranie są: nierównomierne

cych z alkaliów cementu na minerały

rozprowadzenie warstwy utwardzającej

krzemionkowe z kruszywa. Tworzy się

lub zbyt mała ilość dozowanego materia-

wówczas żel alkaliczno-krzemionkowy,

łu posypki. Powodem problemów może

będący związkiem mogącym wchłaniać

być również utrudniony proces wnikania

duże ilości wody, zwiększając tym samym

posypki w strukturę betonu będący skut-

swoją objętość. Powstały pęczniejący
Fot. 5 Odprysk posadzki spowodowany reakcją alkaliczną kruszywa betonu z cementem

produkt powoduje wewnętrzne ciśnie-

Odpryski tego typu najczęściej wynika-

kań, rozpadu i zniszczenia otaczającego

ją z niewłaściwego doboru kruszywa w re-

uwodnionego zaczynu cementowego.

Zarysowania i pęknięcia (fot. 2)

cepturze mieszanki betonowej lub niskiej

Procesy te zachodzą tylko z udziałem

Przyczyn występowania zarysowań

jakości kruszywa posypki w odniesieniu

wody. Minimalna wilgotność względna

i pęknięć posadzki jest bardzo wie-

do panujących warunków klimatycznych.

we wnętrzu betonu umożliwiająca zaj-

le. Defekty tego typu psują jej estety-

Są to defekty ściśle związane z brakiem

ście wymienionych reakcji wynosi ok.

kę i związane są bezpośrednio z funkcjo-

odporności ziaren kruszywa do przeno-

85% przy temperaturze 20°C. Badania

nalnością i trwałością. Rysy najczęściej

szenia zmian objętości wywołanych nie-

wykazały, że reakcje alkalia – krzemionka

występują ze względu na naprężenia

stałymi warunkami fizycznymi, takimi

najszybciej zachodzą w zakresie tempe-

skurczowe betonu we wczesnej fazie

jak zamrażanie-odmrażanie lub naprze-

ratur 10-36°C. Intensywność tego typu

układania posadzki. Jest to związane

mienne nawilżanie i suszenie. Uszkodze-

reakcji w dużym stopniu zależy od wiel-

często z nieodpowiednią jej pielęgnacją,

nia tego typu dość często są spotykane

kości ziaren oraz ich porowatości. Jeżeli

kiem zbyt późnego jej zacierania oraz
niewłaściwy lub całkowicie pominięty
proces pielęgnacji wykonanej posadzki.

nie, w wyniku którego dochodzi do spę-

źródłem alkaliów jest tylko cement, to ich
koncentracja zależna będzie od wielkości

Tabela 3 normy [10]
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Tolerancje płaskości w mm przy odległości
punktów pomiarowych do

reaktywnej powierzchni ziarna kruszywa.
Destrukcja posadzki objawia się w postaci

Grupa/

Zastosowanie

0,1

1,0

6,0

10

15

kraterów o głębokości nawet do 3 cm,

3

Posadzki dokładnie wykonane

2

4

11

12

15

w formie tzw. pop-outów. Występowanie

4

Posadzki o specjalnym wykonaniu

1

3

10

12

15

kruszyw reaktywnych alkalicznych w be-
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bezpieczny magazyn temat numeru

CZYTASZ: Posadzki przemysłowe. Problemy eksploatacyjne warstwy wykończeniowej utwardzanej powierzchniowo

tonie powoduje jednak duże uszkodzenia

Ziarno, które jest cyklicznie poruszane,

płyty konstrukcyjnej z betonu nieodpor-

powierzchni i ma zdecydowanie większy

obluzowuje się i odpryskuje z posadzki.

nego na działanie mrozu w obecności soli

wpływ na obniżenie trwałości powierzch-

Mechanizm ten jest ściśle związany z bra-

odladzających.

ni. Jedynym sposobem zatrzymania reak-

kiem odpowiedniego zamocowania ziaren

cji alkalia – krzemionka jest wysuszenie

przeważnie drobnego kruszywa.

betonu oraz jego odcięcie przed dostępem wilgoci.

Wystające włókna zbrojenia rozproszonego na powierzchni (fot. 7)
Zwiększona ilość wydostających się włókien stalowych zbrojenia rozproszonego z płyty posadzkowej może mieć wiele
przyczyn. Jednym z głównych powodów
jest nadmierne zacieranie. Częstym po-

Fot. 9 Powierzchniowa struktura betonu zdegradowana korozją kwasową

wodem defektów jest również zjawisko

Uszkodzenia powierzchni na skutek ko-

tzw. bleedingu (wyrzucanie wody na po-

rozji kwasowej (fot. 9)

Fot. 6 Odpryski posadzki spowodowane reakcją alkaliczną kruszywa posypki z cementem

wierzchnię betonu) podczas wykonywania

W zakładach przemysłowych produkcji

płyty konstrukcyjnej, przez co formowa-

spożywczej można bardzo często zaob-

Odpryski spowodowane reakcją alkalicz-

nie i zacieranie posadzki jest utrudnio-

serwować zjawiska korozji kwasowej

ną kruszywa posypki z cementem (fot. 6)

ne. Zwiększona ilość wody w warstwie

wynikające najczęściej z rozkładu węgla-

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku

przypowierzchniowej posadzki powoduje

nu wapnia przez kwasy i erozję ługującą

reakcji alkalicznych kruszywa betonu pły-

lokalne osłabienie struktury betonu, obni-

wskutek oddziaływania urządzeń my-

ty konstrukcyjnej z cementem, zastoso-

żając jej powierzchniową wytrzymałość

jących. Powierzchnie mineralne w od-

wanie kruszywa reaktywnego alkalicznie

oraz trwałość przez jej nadmierne wycie-

różnieniu od żywicznych są nasiąkliwe.

(ziarna kruszywa AAR zarówno krzemion-

ranie podczas eksploatacji.

Poddane działaniu środków chemicz-

kowych ASR, jak i węglanowych ACR)

nych nie stanowią w pełni zabezpiecze-

w posypce również może powodować

nia przed agresywnym środowiskiem

reakcje z alkaliami cementu. Osłabienia

chemicznym.

przyczepności ziaren kruszywa z uwodnionym zaczynem cementowym powoduje stopniowe wykruszanie się pojedynczych ziaren z powierzchni użytkowanej
posadzki.
Fot. 8 Powierzchniowa struktura betonu zdegradowana korozją mrozową

Zdegradowana powierzchnia betonu
spowodowana korozją mrozową (fot. 8)
Silna korozja mrozowa lub korozja mro-

Fot. 10 Odparzenia posadzki spowodowane zbyt
wczesnym zacieraniem posypki utwardzającej

zowa wywołana obecnością soli odla-

Odparzenia wierzchniej warstwy posypki

dzających na całej powierzchni posadz-

(delaminacje) (fot. 10)

ki występuje najczęściej w przypadku

Wykonywanie posadzek przemysło-

Fot. 7 Włókna stalowe na powierzchni posadzki

posadzek narażonych na bezpośrednie

wych w skrajnych warunkach pogodo-

Wykruszanie się ziaren posypki

działanie czynników atmosferycznych,

wych przysparza bardzo często wielu

Schemat powstawania odprysków w po-

czyli zlokalizowanych na zewnątrz,

problemów z odparzaniem się warstwy

sadzce jest związany z wystawaniem części

na terenie nieosłoniętym. Jest to spo-

wierzchniej. Mówimy wówczas o wy-

ziarna ponad powierzchnię posadzki i jego

wodowane zwykle niedostosowaniem

stępowaniu delaminacji poziomych. Jest

obluzowywaniem się pod wpływem tar-

parametrów betonu do panujących wa-

to związane najczęściej ze zbyt późnym

cia ruchu użytkowego (kołowy, pieszy).

runków środowiskowych i wykonanie

lub zbyt wczesnym rozpoczęciem proce-
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su zacierania. Dodatkowo na odparzenia

czy narażonej na wwożenie chlorków

wa przez projektantów według normy

może mieć wpływ zbyt szybka ucieczka

na kołach pojazdów (klasy XD);

PN-EN 12620+A1:2010 [11] jest przy-

wody spowodowana nadmierną tempe-

»» zamrażanie i rozmrażanie, czyli tzw.

czyną bardzo wielu reklamacji. Literatu-

raturą powietrza, zbyt intensywnym prze-

mrozoodporność, dla nawierzch-

rą wspomagającą w wyspecyfikowaniu

pływem powietrza oraz niewystarczającą

ni w chłodniach oraz zlokalizowanych

odpowiedniego kruszywa są wytyczne

pielęgnacją. Odparzenia posadzki sięgają

na zewnątrz, obiektów bez zadasze-

do projektowania nawierzchni drogo-

nawet 2 cm w głąb warstwy wierzchniej.

nia i z zadaszeniem (klasy XF);

wych [8, 9], w których podano, że kru-

»» nadmierną karbonatyzację, dla obiek-

szywa podatne na agresję alkaliczną to:

tów o zwiększonym dostępie dwutlen-

łupki krzemianowe i ilaste, piaskow-

ku węgla, zakłady przemysłowe, garaże

ce z domieszką opalu, wapienie i dolomi-

podziemne (klasy XC).

ty. Słabiej agresywne to łupki i wapienie

Najnowsze wydanie normy PN-EN 206

krzemowe. Do nieagresywnych możemy

[4] nie obejmuje grupy klas ekspozycji

zaliczyć: granit, bazalt oraz skały meta-

agresji wywołanej ścieraniem. Ściera-

morficzne typu gnejs. Właściwy dobór

nie dotyczy przede wszystkim posadzek,

kruszywa polega w dużej mierze na po-

na których się odbywa częsty ruch po-

szukiwaniach kompromisu między tech-

jazdów o ogumieniu pneumatycznym,

nologią, względami ekonomicznymi,

Nadmierna ścieralność (fot. 11)

elastomerowym lub na rolkach stalowych.

a przede wszystkim dostępnością kru-

W przypadku wielkopowierzchniowych

W tym przypadku projektanci powinni

szywa na rynku. Niemniej jednak wybór

magazynów logistyki, zakładów prze-

specyfikować konkretne klasy ścieral-

powinien być poparty weryfikacją pod-

mysłowych czy stacji kontroli pojazdów,

ności dla posadzek, np. według badań

stawowych cech, takich jak ścieralność,

ze względu na silną eksploatację lub duże

na tarczy Bohmego (klasy B) albo tarczy

nasiąkliwość czy mrozoodporność. Na-

obciążenie, często w miejscach przejaz-

ściernej metodą BCA (klasy BCA). Więk-

leży się wystrzegać stosowania kruszy-

dów następuje nadmierne wycieranie się

szość producentów posypek podaje para-

wa zawierającego ziarna słabe, których

materiału utwardzającego. Uszkodzenia

metry w zakresie samej posypki, pomijając

występowanie można określić na pod-

mogą występować z powodu doboru po-

określenie oczekiwanej właściwości całe-

stawie analizy petrograficznej. Parame-

sypki utwardzającej o niewystarczających

go układu konstrukcji posadzki betono-

trem związanym z warunkami eksplo-

parametrach trwałościowych w stosunku

wej z warstwą utwardzającą.

atacji jest równość powierzchni. W tym

Fot. 11 Intensywnie wytarta nawierzchnia w zajezdni
autobusowej
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do panujących warunków. Niejednokrot-

Z klasami ekspozycji związane są bez-

przypadku warto przytoczyć wymagania

nie są efektem braku właściwej pielęgna-

pośrednio wymagania wobec minimalnej

stawiane w normach niemieckich DIN

cji lub zbyt małej ilości wtartej posypki.

klasy wytrzymałości betonu na ściskanie,

18202 [10]. Tabela 3 normy podaje wy-

minimalnej ilości cementu oraz maksy-

magania dotyczące równości posadzki

DODATKOWE WYMAGANIA

malnego stosunku wodno-cementowego.

mierzone na jej szerokości w różnych

PROJEKTOWE

Jedynie wobec agresji mrozowej stosuje

miejscach i w zależności od podanego

Zgodnie z wytycznymi PN-EN 206 [4] każ-

się dodatkowe kryteria minimalnego na-

kryterium podaje dopuszczalne odchyłki.

dy projekt posadzki powinien uwzględnić

powietrzenia mieszanki oraz odporności

Najczęściej stawia się wymagania zgod-

wyznaczenie stosownych klas ekspozycji.

kruszywa na zamrażanie i rozmrażanie.

ne z wierszem 3 tabeli. W przypadku

Istotną rolą projektanta jest rozpoznanie,

Odnosząc się do najczęściej spotyka-

podwyższonych wymagań stosuje się

a następnie określenie zagrożenia środo-

nych problemów związanych z jakością

kryteria wiersza 4.

wiskowego, przy uwzględnieniu, czy na-

posadzek, można stwierdzić, że jed-

Najczęściej pomijanymi parametrami

wierzchnia posadzki będzie narażona na:

nym z podstawowych wyznaczników

związanymi bezpośrednio z warunka-

»» czynniki agresji chemicznej, np. w przy-

prawidłowo wykonanej posadzki jest

mi i bezpieczeństwem eksploatacji jest

padku zakładów spożywczych, che-

dobór odpowiedniego kruszywa. Brak

antypoślizgowość, antystatyczność

micznych (klasy XA);

precyzyjnie określających dyrektyw nor-

posadzki i odporność na promieniowa-

»» korozję chlorkową, np. w przypadku na-

mowych doboru kruszywa na posadzki

nie UV w kwestii zachowania estety-

wierzchni parkingów podlegającej bez-

oraz problematyczność w określeniu ka-

ki. W przypadku posadzek betonowych

pośredniemu odśnieżaniu solą drogową

tegorii minimalnych parametrów kruszy-

utwardzanych powierzchniowo, które
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bezpieczny magazyn temat numeru

CZYTASZ: Posadzki przemysłowe. Problemy eksploatacyjne warstwy wykończeniowej utwardzanej powierzchniowo

są zacierane na gładko, praktycznie się nie
stosuje tych kryteriów ze względu na brak
możliwości ich spełnienia we wspomnianej technologii. Dodatkowymi kryteriami

Powszechnie wybierane są najtańsze

wynikającymi ze specyficznej eksploatacji posadzki jest odporność na środ-

rozwiązania, nie zawsze zapewniające

ki chemiczne, oleje i środki o wysokiej
temperaturze. W przypadku posadzek

odpowiednią trwałość i funkcjonalność

mineralnych spełnienie wysokich wy-

posadzek. Brak dostosowania posadzek

magań w tym zakresie jest praktycznie

do sposobu użytkowania oraz dodatkowo

niemożliwe do wykonania.

niezamierzone błędy wykonawcze są powodem

PODSUMOWANIE
Posadzki przemysłowe utwardzane po-

częstych napraw posadzek w krótkim okresie

wierzchniowo przez tzw. suche posypki

od ich wykonania.

są najpopularniej stosowanym sposobem
wykonania warstwy wykończeniowej stosowanej współcześnie w budownictwie
usługowym i przemysłowym. Na etapie
projektowania bardzo często nie specyfikuje się parametrów fizykochemicznych
odnośnie do wymagań stawianych po-

Artykuł ukazał się pierwotnie w miesięcz-

sadzkom. Projektanci opisują najczęściej

niku Inżynier Budownictwa nr 2/2017,

jedynie parametry wytrzymałościowe be-

opublikowano za zgodą autorów i redak-

tonu pod kątem obciążenia warstwy kon-

cji, http://www.inzynierbudownictwa.pl/

strukcyjnej. W zaleceniach projektowych
często brakuje wymagań dotyczących
warstwy wierzchniej posadzki lub opisane
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Fot. Fronius

KROK W KIERUNKU
JESZCZE BARDZIEJ
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
FRONIUS
Fronius dostarcza firmie FM Logistic oszczędną i ekologiczną technologię ładowania akumulatorów.
56

W D R O Ż E N I A

.
bezpieczny magazyn wdrożżzenia

CZYTASZ: Krok w kierunku jeszcze bardziej zrównoważonego rozwoju

FM Logistic, czołowy międzynarodowy operator na rynku magazynowania, transportu i pakowania., zdecydował się na zastosowanie technologii oszczędzających zasoby. Dlatego w centrach
magazynowych i dystrybucyjnych w Polsce firma wykorzystuje
flotę napędzanych elektrycznie urządzeń do transportu poziomego oraz innowacyjną technologię ładowania akumulatorów
Fronius. Pomaga ona firmie na zaoszczędzenie znacznej części
wymaganej energii i wydłuża żywotność drogich akumulatorów
ołowiowych. Jest to nie tylko korzystne dla środowiska, ale także
obniża koszty eksploatacji.
Od pozyskania surowców, przez ich transport do działu
produkcji, po dostarczenie do klientów końcowych: w większości firm z różnych branż logistyka zaczyna odgrywać coraz
ważniejszą rolę. Szybszy, wydajniejszy i bardziej uniwersalny
przepływ materiałów jest coraz bardziej znaczącym współczynnikiem konkurencji, ponieważ zależy od niego produktywność,
dyspozycyjność oraz możliwość i jakość dostaw. Jednocześnie
coraz bardziej złożone są przepływy towarów w globalnych
sieciach tworzenia wartości. Inteligentne i rentowne sterowanie
nimi wymaga nie tylko odpowiednich możliwości, ale również
ugruntowanej wiedzy. Dlatego wiele firm zleca swoje procesy
logistyczne profesjonalnym usługodawcom.
Do najbardziej skutecznych operatorów logistycznych zalicza
się FM Logistic. Rodzinna firma założona w 1967 roku we Francji
jest ekspertem w zakresie wszystkich zadań w całym łańcuchu
dostaw — od przyjęcia i obsługi towaru, przez transport i dystrybucję, po wsparcie podczas produkcji i pakowania. FM Logistic, z oddziałami w 13 krajach, blisko 23 000 zatrudnionych
oraz rocznym obrotem około miliarda euro, jest światowym
liderem w swojej branży. Znani producenci i dystrybutorzy
żywności, firmy kosmetyczne i farmaceutyczne oraz przedstawiciele branży elektronicznej i motoryzacyjnej korzystają z usług
specjalistów, zapewniających płynny przepływ materiałów.
Powierzchnie magazynowe FM to ponad 3,3 miliona metrów
kwadratowych, a flota transportowa liczy około 2500 pojazdów.
NOWOCZESNA TECHNIKA JEST WARUNKIEM WYDAJNEJ
LOGISTYKI
Firma FM Logistic jest szczególnie silnie reprezentowana na kontynencie europejskim — na przykład w Polsce: firma ma tutaj

Fot. na sąsiedniej stronie: Oszczędny proces ładowania urządzeń Selectiva redukuje
przeładowywanie, zmniejszając tym samym straty energii do minimum i wydłużając
żywotność akumulatorów. Od góry: Fot. 1 – Aby wydajnie ładować około 600
urządzeń do transportu poziomego w swoich centrach logistycznych w Polsce, firma
FM Logistic korzysta z technologii ładowania akumulatorów Fronius. Dzięki temu zużycie
prądu w porównaniu z poprzednią technologią zmniejszyło się nawet do 30 procent.
Fot. 2 – Urządzenia Selectiva firmy Fronius są wyposażone w inteligentny proces ładowania
Ri. Zapewnia on ładowanie każdego akumulatora z indywidualną charakterystyką.
Fot. 3 – Na przejrzystym wyświetlaczu użytkownik od razu widzi, czy i jak długo podłączony
jest akumulator i czy jest już całkowicie naładowany.
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Mariusz Gajek, dyrektor techniczny CE w FM Logistic (po prawej), i Mateusz Kaleja, doradca
specjalistyczny w firmie Fronius, są zadowoleni z dotychczasowej współpracy.
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Fot. Fronius

łącznie dziewięć centrów logistycznych i zatrudnia prawie

OSZCZĘDZANIE ENERGII PODCZAS ŁADOWANIA

3000 pracowników. Główna siedziba założonej w 1995 roku

AKUMULATORÓW

polskiej spółki znajduje się w Mszczonowie, położonym na po-

Zużycie energii przez flotę urządzeń do transportu poziomego

łudniowy zachód od Warszawy. „Nasi klienci oczekują od nas

jest więc równie istotnym czynnikiem kosztowym. W ramach

bardzo nowoczesnych i wydajnych procesów logistycznych,

działań optymalizacyjnych FM Logistic szukała sposobów jego

które są optymalnie dostosowane do poszczególnych towarów”,

ograniczenia. W 2014 roku nawiązała kontakt z firmą Fronius,

wyjaśnia Mariusz Gajek, dyrektor techniczny CE w FM Logistic.

specjalizującą się w technologii ładowania akumulatorów.

„Akurat w przypadku produktów wrażliwych, takich jak świeża

Ta austriacka firma opracowała najnowszej generacji systemy

żywność lub leki, wymaga to nie tylko ogromnej wiedzy, ale

ładowania akumulatorów Selectiva – rozwiązanie służące

również odpowiedniego wyposażenia technicznego”. Dlatego

do znacznie bardziej efektywnego energetycznie, a jednocze-

flota i centra logistyczne firmy muszą być zawsze najnowocze-

śnie oszczędniejszego ładowania akumulatorów napędowych

śniejsze.

dla intralogistyki. Zmniejsza to zużycie prądu oraz emisję CO2,

Dużą wagę FM Logistic przywiązuje przy tym do rozwiązań

a jednocześnie wydłuża żywotność drogich akumulatorów

oszczędzających zasoby i zapewniających zrównoważony roz-

ołowiowych. „Wypróbowaliśmy u nas nową technologię firmy

wój. Od 2013 roku usługodawca ten jest członkiem projektu

Fronius. Efekty testów były obiecujące” – , wspomina Gajek.

Green Freight Europe, dobrowolnej inicjatywy poprawiającej

Urządzenia Selectiva — dzięki nowoczesnemu procesowi

ekobilans drogowego transportu towarów. W swojej flocie

ładowania Ri — oferują istotną zaletę: podczas gdy inne procesy

samochodów ciężarowych firma stawia na oszczędne i eko-

ładowania odbywają się zgodnie ze stałymi charakterysty-

logiczne rozwiązania pozwalające na znaczne zmniejszenie

kami i przy tym bezużytecznie przekształcają znaczną część

emisji CO2 i pyłów oraz na ograniczenie poziomu hałasu. Jest

stosowanej energii na ciepło, ten proces działa na zasadzie

to możliwe dzięki zastosowaniu pojazdów z napędem hybrydo-

skutecznej rezystancji wewnętrznej (Ri) podłączonego akumu-

wym i elektrycznym, a także na gaz płynny (LPG). W centrach

latora. Ta z kolei zależy między innymi od wieku, temperatu-

logistycznych FM Logistic napędzane elektrycznie urządzenia

ry i stanu akumulatora. „Każdy proces ładowania odbywa się

do transportu poziomego zapewniają cichy i wydajny przepływ

zgodnie z indywidualną charakterystyką” – wyjaśnia Mateusz

materiałów bez wydzielania szkodliwych substancji. Około 600

Kaleja, doradca specjalistyczny w dywizji Fronius Perfect

sztuk takich urządzeń jest używanych przez FM Logistic na tere-

Charging. – „Zmniejsza to przeładowywanie, a tym samym

nie Polski — często w systemie trzyzmianowym przez całą dobę,

straty energii do minimum”. Dzięki niewielkiemu zużyciu prądu

również w weekendy i dni świąteczne. Wiele wózków widłowych

obniżają się nie tylko koszty eksploatacji floty wózków widło-

pracuje przez 5000 godzin rocznie.

wych, ale również emisja CO2. Ponadto proces Ri korzystnie
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.
bezpieczny magazyn wdrożżzenia

CZYTASZ: Krok w kierunku jeszcze bardziej zrównoważonego rozwoju

wpływa na żywotność akumulatorów: – „Ponieważ akumulator
rozgrzewa się słabiej podczas ładowania, jego pojemność pozostaje zachowana przez dłuższy czas, a ładowanie jest bardziej
oszczędne” – wyjaśnia Kaleja.
ŁATWOŚĆ OBSŁUGI I CAŁKOWITA NIEZAWODNOŚĆ
FM Logistic wykorzystuje obecnie urządzenia Selectiva o róż-

Dużą wagę FM Logistic
przywiązuje przy tym

nych klasach mocy na terenie kilku centrów logistycznych w Pol-

do rozwiązań oszczędzających

sce. Są one uniwersalnie przystosowane do ładowania różnych

zasoby i zapewniających

akumulatorów oraz łatwe i bezpieczne w obsłudze: na przejrzystym wyświetlaczu użytkownik od razu widzi, czy i jak długo

zrównoważony rozwój.

podłączony jest akumulator i czy jest już całkowicie naładowany.
– „Ważne jest bowiem, aby akumulatory miał też czas na ostygnięcie” – mówi Gajek. – „Znacznie wydłuża to ich żywotność”.
Optymalne ustawienie charakterystyki urządzenie wprowadza
automatycznie, pracownik musi jedynie podłączyć akumulator.

Dzięki temu firma FM Logistic znacznie obniżyła koszty eksplo-

Błędy obsługi są więc praktycznie wykluczone. – „Prostowniki

atacji swojej floty wózków widłowych, a jednocześnie wykonała

działają całkowicie niezawodnie i bez problemów” – podkresla

ważny krok w kierunku efektywności energetycznej i zrówno-

Gajek. – „Zużycie prądu w porównaniu z poprzednio stosowaną

ważonego rozwoju. – „Jestem przekonany, że w zakresie tech-

technologią zmniejszyło się nawet do 30 procent. Ponadto rza-

nologii ładownia akumulatorów w przyszłości nadal będziemy

dziej musimy wymieniać drogie akumulatory” – podsumowuje.

przyglądać się rozwiązaniom firmy Fronius”.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

MaksyMalna żywotność baterii.
MaksyMalna efektywność energetyczna.
/ Prostowniki z nowym procesem ładowania Ri: www.fronius.com/ri-charge
W D R O Ż E N I A
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PROJEKTOWANIE
BEZPIECZEŃSTWA
W MAGAZYNACH
PROJEKTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA – CZĘŚĆ 1.
PRZEKRÓJ ZAGADNIENIA
TOMASZ CHOJNACKI
Większość instytucji w Polsce, których działalność w jakimkolwiek stopniu wiąże się z bezpieczeństwem
pracy regularnie przedstawia informacje dotyczące wypadków, jakie zdarzają się w przemyśle. Nie
trzeba więc udowadniać, że wypadki się zdarzają. Trzeba jednak podkreślić, że w tych statystykach
pojawiają się elementy, dla których bezpieczeństwo odgrywa ogromną rolę. Są tu aspekty gospodarcze,
finansowe i oczywiście społeczne, które opisywane są liczbami mówiącymi o uszczerbkach na zdrowiu,
rodzajach wypadków i niestety, ilości ofiar śmiertelnych. Z tych powodów rola bezpieczeństwa zdaje się
być sprawą krytyczną.

Cykl niniejszych artykułów, ma za zadanie pokazać 3 rzeczy: a)

nio i bezpośrednio przekładają się ludzie, ich życie i zdrowie,

pokreślić istotę bezpieczeństwa w projektowaniu i eksploatacji

towary i infrastruktura, itp. Przedstawione poniżej zależności

magazynów, b) zobrazować złożoność zagadnienia bezpieczeń-

nie są odkryciem na miarę kartezjańskiego układu współrzęd-

stwa w magazynach, c) wyeksponować bohaterów drugiego pla-

nych, ale przy jego użyciu doskonale obrazują współzależność

nu, odpowiedzialnych za projektowanie bezpieczeństwa i dys-

pomiędzy aspektami finansowymi i (szeroko pojętym) poziomem

ponujących interdyscyplinarną wiedzą.

bezpieczeństwa. Wyjaśnijmy od razu, że nakłady dotyczą wy-

W tym ostatnim przypadku, szczególnie pożądani są dzisiaj
na rynku specjaliści, których wiedza i doświadczenie obejmuje
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datków o charakterze inwestycyjnym, zaś koszty mają bardziej
regularną naturę [patrz: rysunek 2].

kilka dziedzin, m.in. BHP, technologię magazynowania, orga-

Co tu mamy? Pierwsza zależność: poniesienie większych

nizację pracy w magazynach oraz których doświadczenie jest

nakładów zwraca się w postaci zmniejszonych kosztów. Na-

wynikiem nie tylko pracy projektowej, ale także (często nie-

kłady dotyczą inwestycji w organizację bezpieczeństwa, a tak-

wdzięcznej) pracy audytorskiej i badawczej (przeglądy, badania,

że w urządzenia i całe systemy bezpieczeństwa. Mniejsze koszty

itp.) realizowanej w różnych zakładach.

wynikają z ograniczenia uszkodzeń sprzętu (późniejszych na-

Osoby najbardziej zainteresowane tematem interesują kon-

praw), zmniejszenia strat w towarach czy większej żywotności

krety. A co to jest konkret? No cóż… pieniądze, na które pośred-

urządzeń. Warto podkreślić tu, że niższe koszty mają dwojaki

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

bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Projektowanie bezpieczeństwa w magazynach

33 osoby

Ilość osób poszkodowanych ze skutkiem
śmiertelnym w transporcie i magazynowaniu

Wg badania PIP, w wypadkach zaistniałych w 2016 r.,
wg sekcji PKD

96%

Odsetek przyczyn nieszczęśliwych
wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń
przypadających na błędy w eksploatacji

Wg raportu UDI w Poznaniu, 2014 r.

49/39 osób

Ilość poszkodowanych śmiertelnie / ciężko w branży
Transportu i Gospodarki Magazynowej

Wg badania GUS „Wypadki przy pracy w 2015 r.”

98 871 PLN

Koszt wypadku ciężkiego

Wg badania OIP w Białymstoku, 2007 r.

Rys. 1. Wybrane dane statystyczne dotyczące wypadków w magazynach

charakter: eliminują koszty, które występowały do tej pory lub

pieczeństwo kosztuje i choć boli to niejednego zarządzającego,

zmniejszają prawdopodobieństwo kosztów wynikających z wy-

to koszty te zwracają się przy pierwszym wypadku, a wielo-

padków i niepożądanych zdarzeń. Przykład: montaż ochraniaczy

krotnie nawet znacznie wcześniej. Przykład: przeprowadzanie

słupów zmniejsza koszty napraw słupów, a w skrajnym przypad-

szkoleń i regularnych przeglądów stanu technicznego urządzeń

ku zapobiega zawaleniu regału. W sytuacji takiego zdarzenia,

utrzymuje świadomość zagrożeń oraz zapobiega utracie zdat-

mówimy już nie o kosztach, a o stratach. Również w zakresie

ności urządzeń do dalszego, prawidłowego funkcjonowania.

nerwów i wynagrodzeń bardzo wielu osób, które mają zwią-

Autor pozwoli sobie dodać, że szczególnie opłacalnym kosztem

zek z tym wydarzeniem.

jest kompetentny BHP-owiec, który z jednej strony dba o bez-

Druga zależność: ze wzrostem nakładów, wzrasta poziom

pieczeństwo pracowników, a z drugiej jest bezustannie wysta-

bezpieczeństwa. Wyższy poziom bezpieczeństwa może wy-

wiony na krytykę tych osób („czepianie się o kask”, „upomnienie

nikać z zastosowania systemów „kontrolnych” (np. urządzenia

za brak kamizelki”, „5-te w tym miesiącu szkolenie”, itd.) oraz

na wózkach lub w postaci monitoringu), zastosowania elemen-

przełożonego, który nie chce słuchać o konieczności ponoszenia

tów ochronnych, jak również z wykonania i wdrożenia nowej

kolejnych wydatków lub całkowicie bagatelizuje aktualizację

organizacji ruchu. Przykład: wdrażamy systemy kontrolujące

instrukcji pożarowej.

prędkość pracy wózków dzięki czemu, prawdopodobieństwo

Dokładny przebieg wykresów jest umowny. Ich ukształto-

wystąpienia wypadku (potrącenia) lub kolizji wózków w wyniku

wanie może zależeć od… setek różnych czynników. Nakłady

niewłaściwego zachowania wózkowych (nadmierna prędkość),

wynikają z cen, rodzajów oraz ilości zastosowanych rozwiązań,

istotnie maleje.

jak np. systemów kamer, wprowadzeniu specjalnych tablic

Trzecia zależność: utrzymywanie określonego (wysokiego)

informacyjnych BHP, doraźnych działaniach doskonalących,

poziomu bezpieczeństwa wymaga ponoszenia kosztów. Bez-

zastosowaniu oryginalnych palet, zakupie wydajnego systemu
oświetleniowego, wykonaniu odnowienia posadzki, zastosowaniu wysokiej jakości środków ochrony indywidualnej,
oddzieleniu miejsc z ruchomymi urządzeniami, instalacji ergonomicznych barierek na antresoli i schodach, zakupie lepszych
opon, itd. Koszty z kolei, nie objawiają się jako natychmiastowy
spadek wydatków, ale mogą eliminować niepożądane wydatki w wyniku podjęcia działań prewencyjnych i profilaktycznych.
Te działania podwyższają poziom bezpieczeństwa, który jest
zagadnieniem niesłychanie obszernym i jednocześnie trudno
mierzalnym. Jak bowiem zwymiarować poziom bezpieczeństwa? Czy jest to wartość skalarna? Jak ocenić, że prawdopodobieństwo wypadku w magazynie jest małe? Czy da się
to opisać wartością liczbową czy trzeba szukać specjalnego

Rys. 2. Zależności pomiędzy elementami finansowymi oraz poziomem bezpieczeństwa Rys. 2. Zależności pomiędzy elementami finansowymi oraz poziomem
bezpieczeństwa

narzędzia? Odpowiedź: jest to bardzo trudne. Wymaga to przeprowadzenia analizy ilościowej (dla tych aspektów, które da się
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PROJEKTOWANIE I ZARZĄDZANIE
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Rys. 3. Różne podejścia do zagadnienia bezpieczeństwa
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opisać liczbowo lub zwymiarować) oraz analizy jakościowej

obiektu). Możemy porozmawiać o rodzaju bezpieczeństwa, jak

(tam, gdzie liczby trzeba zastąpić doświadczeniem i własną

np. eksploatacyjne (eksploatacja wózków), techniczne (jakość

oceną).

posadzki) czy organizacyjne (zasady ruchu wewnętrznego).

Bezpieczeństwo jest splotem dziesiątek, jeśli nie setek róż-

Ciekawe ujęcie powstawania wypadku, które również może

nych elementów. Jedne są bardziej, inne mniej mierzalne, ale

być sposobem na przekrojowe zobrazowanie zakresu bezpie-

znaczna ich część jest trudno przewidywalna. Jak bowiem prze-

czeństwa opracował wiele lat temu Herbert William Heinrich,

widzieć zmęczenie operatora wózka, wybuch „wyeksploatowa-

amerykański prekursor nauki o bezpieczeństwie przemysłowym.

nej” opony czy też rozerwanie źle zabezpieczonej palety? Ocena

Opracował on model przyczynowo skutkowy, gdzie środowisko

jakości bezpieczeństwa ma zatem charakter uznaniowy, zaś

pracy stanowiło początek łańcucha, w którym poprzez działania

sama jakość musi być ciągle podwyższana, a już bezwzględnie

człowieka powstaje zagrożenie, które owocuje wypadkiem, a ten

utrzymywana na tym samym, odpowiednio wysokim poziomie.

może kończyć się urazem lub innymi (gorszymi) niepożądanymi

Bez względu na koszty.

skutkami. W końcu, możemy mówić o kolejności pojawiających

Jakie elementy tworzą obraz bezpieczeństwa? To też nie jest

się zadań, jakie towarzyszą projektowaniu bezpieczeństwa

łatwe w ocenie, gdyż można na to spojrzeć z wielu punktów

(rozwiązania techniczne i organizacyjne na etapie projektowania

widzenia. Możemy mówić o bezpieczeństwie ze względu na spe-

magazynu, instalacje urządzeń oraz jakość montażu, profilak-

cjalizację: bezpieczeństwo sprzętowe (projektant, dostawca

tyka i prewencja w eksploatacji, doskonalenie i podnoszenie

sprzętu), organizację i zarządzanie bezpieczeństwem (kierownik

jakości bezpieczeństwa).

magazynu, PRSES) lub bezpieczeństwo w kontekście regulacji

W zakresie ostatniego podziału, pewnego rodzaju odpo-

prawnych i norm technicznych (BHP-owiec). Możemy mó-

wiedzialność za cały obraz bezpieczeństwa obiektu, przyjmuje

wić o bezpieczeństwie ze względu potencjalne źródło zagrożenia

jego projektant. Początkowe rozwiązania rzutują na późniejszą

(urządzenia, ludzie, uwarunkowania środowiskowe, rozwiązania

pracę, a w większości wypadków, błędy popełnione na etapie

organizacyjne) lub przypisanie odpowiedzialności (pracow-

projektowania bywają nieodwracalne lub trudne do usunięcia.

nicy magazynu, kierownik magazynu, służba BHP, zarządca

Powstaje jednak pytanie: jak duża jest to odpowiedzialność?
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bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Projektowanie bezpieczeństwa w magazynach

Bezpieczeństwo nie jest

dział
ecjalizacji

drogie. Ono jest bezcenne.

Sprzęt techniczny
Organizacja i zarządzanie bezp.
Regulacje prawne i normy

EKSPLOATACJA
Ludzie

Potencjalne źródło
zagrożenia

Urządzenia
Zła organizacja
Złe uwarunkowania

za stworzenie bezpiecznego środowiska oraz jego utrzymywanie

Organizacyjne

Rodzaj bezpieczeństwa

Techniczne

na odpowiednio wysokim poziomie są w tej chwili na wagę zło-

Eksploatacyjne

ta, przy czym niezwykle trudno jest znaleźć osoby z kompletną
wiedzą w tym zakresie. Czemu tak się dzieje? Praktycznie rzecz

Dostawca sprzętu

ujmując, należy mieć dobre przygotowanie w dziedzinach:

Magazynier

Podział odpowiedzialności

Użytkownik i zarządca

Kierownik

technologii magazynowania, logistyki i organizacji pracy, budo-

Zarządca obiektu

wy maszyn, mechaniki, ergonomii, norm technicznych, ruchu

Gość!

wewnętrznego(!), badań technicznych, ratownictwa a nawet

Służba BHP

fizyki i chemii! Do tego dochodzi oczywiście cały zakres przepisów w zakresie BHP i ochrony pożarowej, które są podstawą
dziedziny, o jakiej sobie teraz rozważamy.
Jak zatem podsumujemy początek naszego cyklu? Zagadnienie bezpieczeństwa w magazynach jest na tyle rozległe,

Czy projektant bierze odpowiedzialność za zaistniały wypadek?

że próba zebrania wszystkich zagadnień do jednego dokumentu

Kto weryfikuje te rozwiązania? Aż w końcu, czy jest możliwe

oznaczałaby konieczność napisania zbiorowej pracy o objętości

zagwarantowanie 100% bezpieczeństwa?

minimum kilkuset stron. Taka wiedza musiałaby być bezustannie

Odpowiadamy na pytania... Odpowiedzialność jest ogromna,

aktualizowana i oczywiście rozszerzana. Wynika to z odwiecz-

bo chodzi o ludzkie życie (patrz liczby z rys. 1). Odpowiedzial-

nego problemu „nierównych szybkości”, z jakimi poruszają się:

ność za wypadek określa się w zależności od wielu uwarunkowań

rozwój technologiczny oraz przepisy. Te drugie wiecznie gonią

takiego zdarzenia. W praktyce, szczegółowe badanie poziomu

te pierwsze.

bezpieczeństwa bywa wielokrotnie pomijane i bagatelizowa-

Z powyższych względów, projektowanie bezpieczeństwa i wy-

ne. I najważniejsze w tym miejscu: nie, nie jest możliwe pełne

nikająca z tego eksploatacja środowisk magazynowych, wyma-

zagwarantowanie bezpieczeństwa, niezależnie od jakości za-

gają pracy i wiedzy odpowiednio kompetentnych osób w celu jak

bezpieczeń czy ich wartości finansowej. Z tego względu, dzia-

najlepszego uwarunkowania środowiska. W kolejnych częściach

łania zapobiegawcze, szkoleniowe, profilaktyczne, doskonalące,

przeanalizujemy sobie przekrój bezpieczeństwa w zakresie po-

kontrolne i jakiekolwiek inne, mające heurystyczny charakter

szczególnych specjalizacji, a także jego rolę w całym zakresie

są tu szczególnie pożądane. Kompetentni ludzie, odpowiadający

projektowania obiektów logistycznych.

OD AUTORA
Nazywam się Tomasz Chojnacki. Pracu-

obecnych przy projektowaniu obiektów

interdyscyplinarność zagadnień zgroma-

ję w biurze planistyczno-projektowym

przemysłowych. Należy go jednak trak-

dzonych w kompetencjach projektanta,

METROPLAN POLSKA, a także jestem

tować w sposób szczególny, bo jakość

jako konieczny warunek do utworze-

członkiem Komitetu Technicznego Re-

bezpieczeństwa wpływa na bezpie-

nia nie tylko bezpiecznego, ale także

gałów przy PSTM. Aspekt bezpieczeń-

czeństwo pracy ludzi oraz urządzeń.

wydajnego i sprawnie funkcjonującego

stwa jest jednym z wielu elementów

W niniejszym artykule chcę podkreślić

środowiska pracy.

Fot. archiwum autora
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