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MA BYĆ BARDZIEJ
BEZPIECZNIE
Z MARIUSZEM KOŁODZIEJCZAKIEM ROZMAWIA ANDRZEJ SZYMKIEWICZ
Rozmowa z Mariuszem Kołodziejczakiem, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Techniki
Magazynowej, konstruktora-projektanta w firmie NEDCON Silesia, współautora zmian w normie
PN EN 15512:2020, o kulisach prac nad normą i wprowadzonych zmianach.
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Andrzej Szymkiewicz: Jest Pan członkiem Grupy Roboczej o ta-

Jak liczna jest grupa robocza, czy prace przebiegały sprawnie ?

jemniczej nazwie WG1 CEN / TC344, co oznaczają te symbole?

– W spotkaniach grupy roboczej brało udział zawsze około

Mariusz Kołodziejczak: CEN to znany powszechnie Europejski

dwudziestu jej członków, ale należy wiedzieć, że zgodnie z pro-

Komitet Normalizacyjny, TC344 – komitet techniczny w CEN

cedurami CEN normy przed publikacją są rozsyłane do opinio-

odpowiadający za opracowywanie norm „regałowych”, a WG1 to

wania do wszystkich krajowych komitetów normalizacyjnych

oznaczenie pierwszej grupy roboczej która zajmuje się w szcze-

będących członkami CEN (także do Polskiego Komitetu Nor-

gólności normą EN 15512 do projektowania stalowych regałów

malizacyjnego). Oznacza to, że normę zaakceptowało znacznie

paletowych, rzędowych.

szersze grono ekspertów niż tylko reprezentanci obecni na tych
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spotkaniach. Prace charakteryzowały się wysokim poziomem
merytorycznym i ze względu na szeroki ich zakres publikacja
rewizji nieco się opóźniła w stosunku do pierwotnych założeń.
Przewodniczący grupy organizował dyskusje nad poszczególnymi zapisami normy w sposób pozwalający każdemu jasno zapre-

Jednym z celów grupy

zentować swoje stanowisko. Decyzje najczęściej podejmowane

roboczej było zrównanie

były jednomyślnie.

wymagań dotyczących

Co oznaczają zmiany dla branży regałów magazynowych?
– Najkrócej mówiąc, ma być bardziej bezpiecznie. Jednym z ce-

bezpieczeństwa konstrukcji

lów grupy roboczej było zrównanie wymagań dotyczących bez-

regałowych z wymaganiami

pieczeństwa konstrukcji regałowych z wymaganiami stawianymi

stawianymi stalowym

stalowym konstrukcjom budowlanym w Eurokodach (normach
serii EN 1993). W efekcie dopuszczalne obciążenie dla regału

konstrukcjom budowlanym

paletowego wyznaczane zgodnie z nową rewizją będzie często

w Eurokodach.

o około kilkanaście procent mniejsze.
W komunikacie na stronie PSTM pisze, że struktura

Mariusz Kołodziejczak, członek Europejskiego
Komitetu Normalizacyjnego

EN 15512:2020 jest zbliżona do struktury Eurokodu i zmienił
się poziom bezpieczeństwa, może Pan to rozwinąć?
– Projektowanie systemów składowania wymaga znajomości
Eurokodów, a sama norma EN 15512, także w zastępowanej
właśnie wersji, odnosi się do nich w wielu miejscach. Grupa robocza uznała za uzasadnione zmianę struktury normy (czyli np.
kolejności rozdziałów ) tak aby była ona jak najbardziej zbliżona
do struktury Eurokodów. Zdecydowanie istotniejsze jest jednak
zwiększenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa, o których
już wspomniałem. Samo już zwiększenie częściowego współczynnika materiałowego z 1,0 do 1,1 powoduje, że nośność elementu wyznaczona zgodnie z nową rewizją będzie o 10% mniejsza w porównaniu z nośnością wyznaczoną zgodnie z poprzednią
wersją. Dopuszczalne obciążenie na tym samym regale będzie
więc co najmniej 10% mniejsze albo patrząc z drugiej strony – dla
zachowania tego samego dopuszczalnego obciążenia może być
wymagane zastosowanie mocniejszych i sztywniejszych komponentów. Osobiście za istotne uznaję także usunięcie nieprecyzyjnego zapisu o dopuszczalności arbitralnej, 15-to procentowej,
redystrybucji momentu zginającego na konektorze. Nie wnikając
w szczegóły chciałbym tylko wyjaśnić, że stosowanie tego zapisu
w przypadkach gdy technicznie nie jest to uzasadnione mogło
skutkować zbyt małą sztywnością regału.
Czy wprowadzenie wymogu uwzględniania odkształceń (osiadania) posadzki na konstrukcję, jest tak ważne, wcześniej tego
nie było?
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– Przy projektowaniu systemów składowania często zakłada
się, że posadzka w magazynie jest quasi-sztywna – tzn. na
Mariusz Kołodziejczak, fot. Nedcon Silesia
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tyle sztywna, że jej odkształcenia (osiada-

zaczepowe. M.in. perforowane słupy, czy

daniami eksperymentalnymi. Ważnym

nie) nie mają wpływu na bezpieczeństwo

zaczepowe połączenia belek są specy-

jest, aby wyniki badań były jednoznaczne

i funkcjonalność systemów składowania.

ficzne dla każdego producenta i często

i powtarzalne dlatego norma specyfikuje

Nowością jest nie tyle wprowadzenie wy-

brakuje potwierdzonych metod analitycz-

dokładnie jak je przeprowadzić, oraz jak

mogu uwzględniania odkształceń posadzki,

nych do wyznaczania ich charakterystyk

zinterpretować ich rezultaty.

ale sprecyzowanie kiedy tak naprawdę

(nośności, sztywności). Producenci po-

posadzkę można uznać za quasi-sztyw-

trzebują wykonać badania do uzyskania

Czy badania te są obligatoryjne i kto

ną, czyli kiedy tych odkształceń w anali-

charakterystyk, które można wykorzystać

te badania będzie przeprowadzał?

zie pominąć nie można. Dodatkowo nie

dalej przy projektowaniu całego systemu

– Jak już wspomniałem, często właści-

powinna to też być zmiana zaskakująca,

lub w przypadku wykorzystania metod

wie nie ma innej metody na wykazanie

ponieważ jest ona zgodna z wytyczny-

numerycznych do walidacji wyników. Jest

spełnienia wymagań dotyczących bezpie-

mi FEM (europejskiego stowarzyszenia

to tzw. projektowanie wspomagane ba-

czeństwa niż projektowanie wspomagane

technik składowania) w dokumencie FEM
10.2.14 opublikowanym już ponad 2 lata
temu. Dokument ten precyzuje wymagania
do posadzek w magazynach wysokiego
składowania. Został on stworzony przy
współudziale przedstawicieli projektantów
i producentów regałów magazynowych,
wózków przemysłowych oraz właśnie posadzek. Ujęcie tej problematyki w nowej
rewizji normy EN 15512, podobnie jak
opublikowanie normy FEM 10.2.14, spowodowane jest w dużej mierze rozwojem
całej branży związanej z wysokim składowaniem. Z jednej strony stawiane są coraz
to wyższe regały w magazynach generujące coraz większe obciążenia na posadzkę
i obsługiwane są coraz to szybszymi i bardziej wydajnymi wózkami lub układnicami.
Z drugiej strony zarówno konstrukcje regałów jak i posadzki są nieustannie optymalizowane i „odchudzane” w poszukiwaniu
oszczędności. W tym świetle odkształcenia
posadzki stają się istotnym czynnikiem
wpływającym na bezpieczeństwo i wydajność systemu składowania.
W normie mówi się o nowych metodach
badań eksperymentalnych niektórych
komponentów konstrukcji regałowej,
jakie są to metody?
– Komponenty regałów paletowych najczęściej wykonywane są z profili cienkościennych, czasem perforowanych na
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całej swojej długości. Połączenia komponentów też często wykonuje się jako
fot. Nedcon Silesia
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badaniami. Badania wykonują sami producenci lub zewnętrzne
jednostki badawcze na zlecenie producentów lub projektantów
systemów składowania.

Wprowadzenie rewizji normy

Wiele się mówi o współpracy projektantów magazynów i regałów, teraz jest problematyczna, czy nowa norma coś zmie-

oczywiście będzie wymagało

ni w tych relacjach?
– Norma EN 15512 dotyczy ściśle projektowania regałów

uwzględniania zaktualizowa-

(określania ich nośności ) i właściwie nie wnosi wiele dla projek-

nych wytycznych przy projek-

tantów magazynów. Relację i zakresy odpowiedzialności między
projektantami regałów i magazynów określa bardziej inna norma

towaniu nowych systemów

– EN 15629, a w szczególnym zakresie interakcji regałów z po-

składowania. Sam proces

sadzką nawet szerzej FEM 10.2.14. Rzeczywiście jednak samo

projektowania się nie zmienia.

doprecyzowanie wymagań do posadzki, o którym już mówiliśmy
powinno „wymusić” tu lepszą komunikację dostawcy systemów

Mariusz Kołodziejczak, członek Europejskiego
Komitetu Normalizacyjnego

składowania z projektantami i wykonawcami posadzki.
Jest Pan projektantem regałów w firmie NEDCON Silesia,
co zmieni ta norma w Pana pracy?
– Wprowadzenie rewizji normy oczywiście będzie wymagało
uwzględniania zaktualizowanych wytycznych przy projektowaniu

zynowych. Oczywistym jest, że to aktualne normy prezentują

nowych systemów składowania. Sam proces projektowania się nie

najbardziej aktualny stan wiedzy technicznej i związane z nim

zmienia. Rozpoczyna się go od wstępnego doboru konfiguracji

najbardziej aktualne wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

i komponentów dokonywanego na bazie doświadczenia. Po rewizji

Wraz z zaostrzeniem tych wymagań można spodziewać się pew-

normy to doświadczenie jest już nieco zbyt mało konserwatywne

nego wzrostu cen systemów składowania. W tym kontekście
istotne jest wymaganie od dostawców systemów składowania

Będzie miała realny wpływ na pracę innych konstruktorów-

deklaracji spełnienia wymagań EN 15512:2020 i weryfikacja

-projektantów?

tego przy porównywaniu konkurencyjnych ofert.

– Wszyscy projektanci systemów składowania oczywiście muszą
najpierw zapoznać się z nową wersją normy, a następnie ją sto-

Co użytkownik regałów magazynowych ma z tych wprowa-

sować. Projektowanie standardowych regałów jest dziś mocno

dzonych zmian?

zautomatyzowane. Dostawcy posiadają oprogramowanie dedy-

– Powiem przewrotnie, że nic. Regały zaprojektowane zgodnie

kowane dla ich produktów, w którym określają dane wejściowe

z wytycznymi EN 15512:2020 często będą nieco sztywniejsze

(geometrię regału i zakładane obciążenia) i uzyskują wyniki

niż te zaprojektowane zgodnie z poprzednią wersją, a z pewno-

pozwalające dobrać komponenty spełniające wymagania normy.

ścią będą miały większy „zapas bezpieczeństwa”. Niezależnie

Oprogramowanie to wymaga aktualizacji tak, aby ustawienia

jednak od tego dalej przy projektowaniu regałów zakłada się

odpowiadały nowym wytycznym.

ich użytkowanie zgodnie z normą EN 15635. W szczególności
zakłada się ostrożną i uważną obsługę przez wykwalifikowany

Kogo jeszcze oprócz projektantów te zmiany w normie

personel z zachowaniem procedur co do rejestracji uszkodzeń

PN EN 15512:2020 powinny zainteresować?

i prowadzenia inspekcji systemów składowania. Większy „zapas

– Informacja o rewizji normy EN 15512 powinna zainteresować

bezpieczeństwa” właściwie dla użytkownika regałów nie będzie

w pierwszej kolejności osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo

zauważalny w codziennej pracy, gdyż absolutnie nie usprawie-

w magazynach, a w drugiej inwestorów i osoby zaangażowane

dliwia ewentualnego przeciążania systemu lub brawury przy

w proces inwestycji w systemy składowania. Ważne dla nich

jego obsłudze.

powinny być nie tyle konkretne zapisy w nowej rewizji, ale sama
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świadomość jej istnienia oraz świadomość, wynikającego z tej

Dziękuję za rozmowę

rewizji, zaostrzenia wymagań w stosunku do regałów maga-

Dziękuję.
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SKUTECZNY SPOSÓB
NA PROBLEMY
Z DYLATACJAMI
MARCIN NOWAK, F.U.H. NOWAK
Stosowane obecnie powszechne rozwiązania często nie uwzględniają lub marginalizują
problem płynnej i bezpiecznej pracy w strefach szczelin dylatacyjnych. Wpływ na ich stan ma
wiele czynników, jednak efektem końcowym zawsze są wykruszenia krawędzi dylatacyjnych,
pęknięcia, a często miejscowe zniszczenia posadzki. Szczególnie szybko widać to w miejscach
obłożonych ciężkim lub intensywnym ruchem czy też tam, gdzie mamy skrajne temperatury lub
kontakt z agresywnym środowiskiem. Nieraz są to cyklicznie powracające, uciążliwe i bardzo
kosztowne problemy.

Aktualnie większość dostępnych rozwiązań jest
nietrwała lub nieskuteczna. Zwykłe, najprostsze
rozwiązania są po prostu nietrwałe, a systemy o podwyższonej trwałości są nieskuteczne, ponieważ są
dla użytkownika uciążliwe, mocno ograniczające oraz
kosztowne.
Ratunkiem na doskwierające bolączki są panele
dylatacyjne FloorBridge. To uniwersalny system do
montażu dylatacji roboczych oraz konstrukcyjnych
w miejscach szczelin skurczowych.
Innowacyjny panel został wykonany na bazie czystych żywic, dodatkowo wzmocniony siatkami karbonowymi. System FloorBridge eliminuje problemy
typowe dla „zwykłych” profili. Może być stosowany
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na nowych jak i działających obiektach w czasie
remontów. Jest to system szczelny, trwały, w 100%
System naprawy FlooBridge, fot. F.U.H. NOWAK
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nierdzewny, który można łączyć z niemal każdym materiałem
(beton, asfalt, żywice…). System jest odporny na warunki atmosferyczne jak i skrajne temperatury więc można go stosować
wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów.
Niekwestionowanym atutem panelu jest łatwość oraz szybkość montażu – może być eksploatowany już po 12 godzinach
od momentu wbudowania. Na tle klasycznych profili stalowych

Niekwestionowanym atutem
panelu jest łatwość oraz

wyróżnia się idealnym dopasowaniem do istniejącej linii posadz-

szybkość montażu – może

ki. Dzięki czemu uzyskujemy płynny, cichy i wolny od wibracji

być eksploatowany już po

przejazd. Eliminujemy efekt „podskakiwania” wózków więc
można jeździć szybciej, bezpieczniej i bez dodatkowych kosztów

12 godzinach od wbudowania.

(np. zniszczeń kół).
W miejscach o podwyższonych wymaganiach szczelności
możemy zastosować dodatkową membranę wodoszczelną. To
podwójnie zabezpieczenie chroni w wyjątkowy sposób (jak żaden inny!) przed niekontrolowanym przenikaniem wody.
Wbudowany panel zabezpiecza dylatacje, a dodatkowo poprawia także:
» bezpieczeństwo pracy operatorów – eliminacja mikro drgań
podczas przejazdu,

Porównanie 3 systemów
dylatacji na magazynach

» szybkość poruszania się np. wózków – płynna praca na pełnej
szybkości,
» wynik finansowy – zmniejszenie częstotliwości przestojów,
kosztów części i pracy serwisu,
» wydajność pracy magazynu – polepsza efektywność procesów.

mysłowych, magazynach, placach manewrowych, w strefach,
gdzie pracują urządzenia automatyczne (wózki VNA, roboty
AGV) dodatkowo idealnie zabezpiecza przed zakłóceniami lub
uszkodzeniami przewodów sterujących. Wysoka estetyka paneli

Z uwagi na zalety techniczne i wizualne mamy bardzo duże
możliwości. Panel FloorBridge jest stosowany na obiektach prze-

8
Naprawa dylatacji w posadzce, fot. F.U.H. NOWAK

B E Z P I E C Z N Y

M I X

umożliwia ich wykorzystanie w przestrzeni publicznej, gdzie
preferowane są posadzki dekoracyjne.

CZYTASZ: Lider dobrych praktyk bezpieczeństwa pracy

bezpieczny mix

bezpieczny magazyn

LIDER DOBRYCH
PRAKTYK
BEZPIECZEŃSTWA PRACY
ANDRZEJ SZYMKIEWICZ
Miniony rok wyjątkowo doświadczył wszystkie służby zaangażowane w procesy bezpieczeństwa
pracy, pandemia wymusiła diametralne zmiany w organizacji pracy. Bezpieczeństwo nabrało
zupełnie innego wymiaru i znaczenia dla procesów składowania,
magazynowania i dystrybucji towarów.

Siódma edycja konkursu Lidera Bezpiecznej Pracy w Magazynie
różniła się od poprzednich tym, że nagrodzono wydzielone,
osobno punktowane obszary. Firma, która zgromadziła największą sumę punktów we wszystkich obszarach, mogła cieszyć się
tytułem Lidera Bezpiecznej Pracy w Magazynie.
Bezpieczeństwo w magazynie to wypadkowa wielu działań
i aktywności osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy.

9

Ale to także i przede wszystkim zachowanie pracowników. Ich

trum Logistyczne Gryf Sp. z o.o., 2) Kramp Sp. z o.o., 3) Przed-

postawy kształtowane są przez służby BHP i osoby odpowie-

siębiorstwo Handlowe A-T S.A., 4) Laboratorium Kosmetyków

dzialne za bezpieczeństwo systemów składowania. Tworzenie

Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

odpowiednich warunków pracy i budowanie świadomości

Kapituła konkursu liczyła ośmiu członków, reprezentantów

indywidualnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy

Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony

w magazynie jest największym osiągnięciem Lidera i wszystkich

Pracy Państwowego Instytutu Badawczego, Politechniki Łódz-

laureatów.

kiej, Urzędu Dozoru technicznego, Polskiego Stowarzyszenia

W konkursie udział wzięły magazyny firm o porównywalnym

Techniki Magazynowej; zwycięzcy dwóch poprzednich edycji

potencjale. Cztery firmy wypełniły ankiety konkursowe: 1) Cen-

konkursu, czyli firmy Kuehne+Nagel Sp. z o.o., oraz organizatora.

KAPITUŁA KONKURSU:

B E Z P I E C Z N Y

M I X

CZYTASZ: Lider dobrych praktyk bezpieczeństwa pracy

bezpieczny mix

bezpieczny magazyn
Mecenasem konkursu była firma Camso Polska S.A. przedstawiciel producenta ogumienia marek Solideal i Camso (wchodzących w skład grupy Michelin) oraz usługi dla szeroko pojętego
segmenty poza drogowego w tym opony pneumatyczne, superelastyczne i opaski amortyzujące oraz felgi do wózków widłowych
i urządzeń transportu wewnętrznego, a także opony i gąsienice
gumowe do maszyn budowlanych, drogowych i rolniczych.

METODOLOGIA

W kategorii Bezpieczna Praca nagrodę

Ankiety zawierały pytania zamknięte, na

zdobył magazyn firmy Kramp Sp. z o.o., ul.

które respondenci udzielali odpowiedzi

Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto,

„Tak“ lub „Nie“, oraz pytania otwarte wy-

Modła Królewska. W tej kategorii można

magające odpowiedzi opisowej; można

było uzyskać 812 punktów, nagrodzony

było dołączyć do nich dokumenty i zdjęcia.

magazyn zdobył 695, co stanowi 85%

Analizie poddano trzy obszary:

maksymalnej liczby punktów.

» Bezpieczna Praca – ankieta składała

W kategorii Bezpieczne Składowanie

się z 52 pytań, (36 zamkniętych i 16

nagrodę przyznano magazynowi firmy

otwartych); maksymalna liczba punk-

Kramp Sp. z o.o., ul. Skandynawska 1,

tów: 116,

62-571 Stare Miasto, Modła Królewska.

» Bezpieczna Flota – ankieta zawierała

Do zdobycia w tej kategorii były 352 punk-

18 pytań (13 zamkniętych, 5 otwar-

ty, nagrodzony magazyn zgromadził ich

tych); maksymalna liczba punktów: 38,

266 (76% maksymalnej liczby punktów).

» Bezpieczne Składowanie – ankieta

W kategorii Bezpieczna Flota nagrodę

zawierała 16 pytań (9 zamkniętych,

zdobył magazyn Przedsiębiorstwa Handlo-

7 otwartych); maksymalna liczba punk-

wego A-T S.A., ul. Rawicka 54, 63-700 Kro-

tów: 44.

toszyn. W tej kategorii można było zdobyć
266 punktów, nagrodzony magazyn miał
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Punktacja pytań zamkniętych: odpo-

ich 198 (74% maksymalnej liczby punktów).

wiedź na TAK: 1 pkt, odpowiedź na NIE:

Siódmą edycję konkursu zorganizowali-

0 pkt, pytania otwarte punktowane od

śmy w wyjątkowym czasie, który nie daje

Ankieta jest swoistą listą kontrolną

1 do 5 pkt.

możliwości normalnego funkcjonowania

bezpiecznej pracy w magazynie, analiza

W konkursie było do zdobycia 1430

gospodarki. Logistyka i związana z nią

odpowiedzi pozwala stwierdzić, że firmy

punktów, Lider zgromadził ich 1158, czyli

działalność nie ucierpiała wprawdzie tak

angażują się w działania na rzecz bez-

81% maksymalnej liczby.

bardzo jak inne obszary gospodarcze, jed-

pieczeństwa pracy w magazynie. Dosko-

Pierwsze miejsce w konkursie wy-

nak restauratorzy i hotelarze są dla logisty-

nalą też dobre praktyki, podnosząc tym

walczył magazyn firmy Kramp Sp. z o.o.

ki ważnym obszarem. Rynek e-commerce

samym kulturę bezpieczeństwa pracy

w Modle Królewskiej, zdobywając tytuł

rozwija się w czasie pandemii znakomicie

w magazynie.

Lidera Bezpiecznej Pracy w Magazynie.

i to on wyznacza obecnie tempo rozwoju

Konkurs ewoluuje, a organizatorzy

W siódmej edycji konkursu nagrodzono

rynku logistycznego. W tym niełatwym

zbierają doświadczenie i uwagi od uczest-

dodatkowo trzy obszary: Bezpieczna Pra-

momencie zdecydowaliśmy się na wpro-

ników. Propagujemy bezpieczeństwo pra-

ca, Bezpieczne Składowanie i Bezpieczna

wadzenie zmian w konkursie, które wyni-

cy w magazynie, która opłaca się wszyst-

Flota. Podział ten podkreśla znaczenie

kały z doświadczenia poprzednich edycji.

kim zainteresowanym stronom. Dobre

każdego obszaru z osobna i pokazuje ich

Mimo wielu trudności konkurs udało się

praktyki bezpiecznej pracy zasługują na

wpływ na jakość bezpieczeństwa pracy

przeprowadzić, a wyniki utwierdzają nas

rozpowszechnianie, a firmy trzymające się

w magazynie.

w przekonaniu o słuszności naszej decyzji.

tych zasad – na promocję.

B E Z P I E C Z N Y
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CZYTASZ: Procedury przeciwdziałają zagrożeniom naszej floty

bezpieczny mix

bezpieczny magazyn

PROCEDURY

PRZECIWDZIAŁAJĄ ZAGROŻENIOM
NASZEJ FLOTY
PAWEŁ WOJTCZAK, A-T S.A.
W dobie obecnej sytuacji ogólnoświatowej i narodowej pandemii bardzo ciężko jest
przygotować i przeprowadzić jakikolwiek konkurs w szczególności związany z magazynem
i bezpieczeństwem pracy. Dla naszego przedsiębiorstwa była to pierwsza edycja konkursu
w jakiej wzięliśmy udział. Bezpieczeństwo pracowników jest jedną z podstawowych obowiązków
pracodawcy i jedną z najważniejszych kwestii w każdym przedsiębiorstwie również w naszym.

Mając na uwadze potrzebę budo-

Ponieważ mamy liczną flotę wóz-

wania zdrowych i bezpiecznych

ków różnego rodzaju duży nacisk

miejsc pracy poprzez wdrażanie,

kładziemy na ich sprawność, na bie-

upowszechnianie takich konkur-

żąco kontrolując ich stan techniczny

sów można zatem z całą pewno-

prowadząc niezbędną dokumenta-

ścią potwierdzić zasadność tego

cję. Działamy wg ściśle określonych

typu konkursów. Dla naszej orga-

procedur mających na celu przeciw-

nizacji nie liczy się sam konkurs,

działanie wszelkim zagrożeniom do-

ale zaangażowanie z jakim pod-

tyczącym naszej floty. Nasze przed-

chodzi do niego każdy pracownik

siębiorstwo zostało docenione za

firmy, ponieważ właśnie wtedy

wysoką jakość organizacji pracy

powstają wartości według których

i kultury technicznej użytkowanej

kieruje się przedsiębiorstwo, a one

floty wózków widłowych.

wpływają na sposób postrzegania

Takie wyróżnienie cieszy tym

firmy na zewnątrz w tym naszych

bardziej, ponieważ pokazuje nam,

Kontrahentów, Partnerów i Współ-

że droga którą obraliśmy do zapewnienia bezpiecznej pracy

pracowników.
Bezpieczny magazyn to taki,

Paweł Wojtczak, Dyrektor Logistyki, Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A., fot. Log4.pl

sprawdza się wzorowo. Cały wy-

w którym wprowadzone regulacje
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w magazynie na tle innych firm

i zasady umożliwiają wyeliminowanie wszelkich zagrożeń jakie

siłek nie byłby możliwy bez zaangażowania wykwalifikowanej

mogą stworzyć choć odrobinę ryzyka powstania wypadku. Bez-

kadry pracowniczej, która na co dzień starannie wykonuje swoje

pieczeństwo pracy to nie tylko wymóg prawny, ale również ważny

obowiązki, przestrzegając zaleceń przełożonych.

element kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Nasze przed-

Życzymy sobie oraz wszystkim pracownikom Magazynów

siębiorstwo chce poprawiać warunki pracy, kształtując kulturę

Centralnych kolejnych lat bezpiecznej pracy i dziękujemy za

opartą o bezpieczeństwo i ciągłe doskonalenie w tym zakresie.

dotychczasową współpracę.

B E Z P I E C Z N Y
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CZYTASZ: Odpowiednia paleta gwarancją bezpieczeństwa i opłacalności rozwiązań magazynowych

bezpieczny magazyn

bezpieczny mix

Europaleta bezpiecznym nośnikiem transportowym, fot. PSTM

ODPOWIEDNIA PALETA GWARANCJĄ

BEZPIECZEŃSTWA
I OPŁACALNOŚCI

ROZWIĄZAŃ MAGAZYNOWYCH
ŁUKASZ BOJANOWSKI, EKSPERT PSTM
Każdy z nas zetknął się z paletami – konstrukcjami z reguły drewnianymi – na których leżą
13

towary. Choć często nie przywiązuje się do nich wagi, mają one ogromne znaczenie dla
prawidłowego i ekonomicznego funkcjonowania sprzętu magazynowego.

B E Z P I E C Z N Y

M I X

CZYTASZ: Odpowiednia paleta gwarancją bezpieczeństwa i opłacalności rozwiązań magazynowych

bezpieczny mix

bezpieczny magazyn
W nomenklaturze magazynowej palety nazywane są nośnikami.
Na nośnikach mogą znajdować się rozmaite towary o zróżnicowanych gabarytach i masach, opakowane i spakowane na różny
sposób. Paleta nie tylko „nosi” towar, ale również sama jest
„noszona” przez różne urządzenia magazynowe i składowana

W pewnych warunkach i na

w systemach regałowych.

życzenie użytkownika, który

Można zatem powiedzieć, że paleta spełnia dwie podstawowe
funkcje, przez co staje się niezbędnym elementem w magazynie,

musi być świadomy ryzyka,

i nie tylko tam. Bez niej nie można by było łatwo, szybko i bez-

jest możliwe wykonanie

piecznie przenosić i składować produktów w sposób ustandaryzowany. Dlatego konstrukcja i wymiary palety mają zasadnicze

niestandardowych rozwiązań

znaczenie. Najszerzej stosowane są palety ze znakiem EUR,

magazynowych, jednak

które spełniają obowiązujące standardy i normy, co upewnia
użytkownika i dostawcę wyposażenia magazynowego o ich

podnoszą one znacznie

funkcjonalności i bezpieczeństwie. Paleta ze znakiem EUR musi

wartość regału.

być wykonana z certyfikowanych materiałów przez certyfikowanych producentów palet.
Ważne jest, żeby przy obsłudze konstrukcji regałowych korzystać z certyfikowanych, ustandaryzowanych konstrukcyjnie

i wymiarowo palet, ponieważ proces projektowania, czyli m.in. doboru wymiarów sekcji/zatok
regałowych, bazuje na zunifikowanej konstrukcji
i wymiarach palety EUR.
Systemy regałowe są bardzo wrażliwe na typ
i jakość palet. Wiele palet niecertyfikowanych
i niespełniających podstawowych wytycznych
wręcz nie nadaje się do składowania w regałach.
Dotyczy to zwłaszcza tych, które nie mają certyfikacji, a producent nie może potwierdzić ich
nośności i jakości wykonania.
W pewnych warunkach i na życzenie użytkownika, który musi być świadomy ryzyka, jest
możliwe wykonanie niestandardowych rozwiązań
magazynowych, jednak podnoszą one znacznie
wartość regału.
W magazynie paleta nie tylko stoi na regale,
musi również do regału w jakiś sposób dotrzeć.
Chodzi tu o wózki widłowe, które podobnie jak
systemy regałowe są zaprojektowane do obsługi
określonych nośników.
Standardowe w obu przypadkach są właśnie
palety EUR o najpopularniejszych rozmiarach
800×1200 mm i 1000×1200 mm. Podobnie jak
w systemach regałowych zmiany wymiaru czy
konstrukcji nośnika od ogólnie przyjętego standar-
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du palety EUR jest powodem modyfikacji wózków
Europaleta w systemie przenośników, fot. PSTM
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CZYTASZ: Odpowiednia paleta gwarancją bezpieczeństwa i opłacalności rozwiązań magazynowych

bezpieczny mix

bezpieczny magazyn
widłowych, np. konstrukcji i wymiarów wideł, karetki, masztu

wypełnić panelem siatkowym czy kratą pomostową (dodatkowy

czy nawet gabarytów wózka, gdzie zmiany mogą mieć wpływ na

koszt), eliminując rygor sposobu podparcia nośnika, o tyle w re-

zwiększenie korytarzy roboczych i pogorszenie jakości obsługi.

galach typu Drive-In , Shuttle, Przepływowych, Push-Back nie

Sprawa nie tylko dotyczy regałów czy wózków, bo przecież

ma takiej możliwości. W tych systemach wymagany jest wysoki

w magazynie znajdziemy inne urządzenia, które muszą współpra-

rygor konstrukcji palety, która ma spełniać odpowiednie przepisy

cować z paletami, np. owijarki, zamienniki palet, magazynki palet.

i normy. Regał Drive-in podpiera paletę na szynach nośnych

Urządzenia te również mają wymogi co do standardu palet. W in-

na samych jej końcach. To powoduje, że same deski i klocki

nych przypadkach ich działanie staje się nieprawidłowe, a ewen-

wsporcze muszą być wykonane z mocnego i trwałego materiału,

tualna modernizacja do innych wymiarów staje się nieopłacalna.

muszą też pozostawać w poprawnym ułożeniu względem siebie,

W końcu paleta musi opuścić magazyn, więc należy ją od-

tak aby przenosić obciążenia rzędu 1000–1500 kg.

powiednio załadować, zwykle na ciężarówkę. Naczepy samo-

W systemach regałowych typu Shuttle palety muszą być pod-

chodów mają określone, standardowe wymiary netto, które nie

parte na szynach nie tylko klockami wsporczymi, ale i odpowiednio

bez powodu umożliwiają najlepsze upakowanie popularnymi

podparte na wózku satelitarnym. Ma to istotne znaczenie z punktu

paletami EUR. Konstrukcja i wymiary palet EUR pozwalają

widzenia nadmiernych ugięć palety czy w najgorszym wypadku

efektywnie załadować naczepy 33 paletami bez pozostawiania

złamania desek nośnych. To z kolei może powodować unierucho-

zbędnych przestrzeni poza luzami manipulacyjnymi. Widać więc,

mienie platformy Shuttle i brak dostępu do innych palet w tunelu.

że każdy z obszarów, procesów i urządzeń magazynowych pod-

Z kolei w regałach przepływowych czy Push-Back materiał

porządkowany jest nośnikom, dlatego paleta musi być nie tylko

palety i jej dolna część powinny być na tyle wytrzymałe, aby

standardowa, ale także mocna i trwała.

paleta mogła się poruszać po rolkach tocznych i hamujących.

Dlatego w każdym obszarze magazynu, szukając oszczędności,

Przykłady powyższe wskazują, jak z pozoru mało istotna pa-

wybiera się rozwiązania ekonomiczne wynikające z ustandary-

leta EUR, której często się nie dostrzega i nie docenia, odgrywa

zowania pod wymiar palety EUR.

ogromną rolę w składowaniu i transporcie. Ma bowiem bezpo-

Pierwszym i najważniejszym krokiem projektanta regałów jest
ustalenie wymiarów i konstrukcji nośnika, wymiarów towaru na

średni wpływ na bezpieczeństwo i na opłacalność rozwiązań
magazynowych.

nośniku oraz maksymalnej masy jednostki transportowej. Pod
zadane gabaryty i obciążenia, uwzględniając luzy manipulacyjne wynikające z norm, projektuje się długość belki w regałach
rzędowych stacjonarnych lub mobilnych, szerokość tunelu
w regałach Drive-In (wjezdnych), Shuttle, Przepływowych czy
Push-Back. Najbardziej popularna konstrukcja, czyli regały
rzędowe, są najmniej narażone na zmianę standardowych wymiarów 800×1200 mm. W takim przypadku można wydłużyć
belkę lub zwiększyć głębokość ramy. Oczywiście, jest to możliwe, ale niestandardowy wymiar belki wychodzący poza wymiar
1800 mm, 2700 mm czy 3600 mm oraz głębokość ramy inna
niż 1100 mm czy 1050 mm powodują wzrost kosztów regału
nieproporcjonalny do zmiany wymiarów.
Pozostaje jeszcze drugi, bardzo ważny aspekt. Co z konstrukcją i nośnością nietypowych i niecertyfikowanych palet?
Kto ponosi odpowiedzialność w razie wypadku? Renomowani dostawcy systemów regałowych czy wózków widłowych
wskazują wyraźnie rodzaj, kształt i masę palet, z którymi mają
współpracować ich urządzenia, często z zastrzeżeniem, że zachowanie gwarancji i poprawne działanie zapewnia tylko użycie
certyfikowanych palet EUR.
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W przypadku innych regałów główną rolę odgrywa konstrukcja palet. O ile w regale rzędowym poziom belkowy można
Europaleta w systemie regałów wjezdnych, fot. PSTM
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fot. OTTO Work Force Central Europe

NA RYNKU BRAKUJE

OPERATORÓW

WÓZKÓW WIDŁOWYCH
OTTO WORK FORCE CENTRAL EUROPE
Od początku pandemii rynek e-commerce w Polsce rośnie w siłę, a wraz z nim branża
logistyczna. Rozwój e-handlu wpłynął na wzrost zapotrzebowania na specjalistów w obszarze
magazynowania i transportu wewnętrznego. Najbardziej poszukiwanymi pracownikami są w tej
chwili operatorzy wózków widłowych z uprawnieniami UDT oraz magazynierzy.
16
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bezpieczny mix

bezpieczny magazyn
Od roku obserwujemy dynamiczny roz-

roku w ZUS zarejestrowanych było 725

Force Central Europe, przeprowadzonego

wój rynku e-commerce. Powstają kolejne

tys. cudzoziemców, a to około 55 tys.

pod koniec 2020 roku, aż 78% pracowni-

wielkopowierzchniowe hale magazynowe,

więcej niż w lutym zeszłego roku, czyli

ków tymczasowych z Ukrainy deklaruje

a firmy kurierskie przeżywają rozkwit.

przed pandemią. Trzech na czterech cu-

zadowolenie z pracy w Polsce. Dla 71%

Wraz z rozwojem branży widać rosnące za-

dzoziemców pochodzi z Ukrainy. Trudna

badanych główną motywacją do podjęcia

potrzebowanie na handlowców, spedyto-

sytuacja gospodarcza na Ukrainie i ro-

pracy w Polsce są wyższe zarobki. Na ko-

rów i magazynierów. Obecnie najbardziej

snące tam bezrobocie motywuje ich do

lejnej pozycji znajdują się lepsza sytuacja

poszukiwanymi pracownikami w branży

wyjazdu i podjęcia pracy w Polsce. We-

gospodarcza w Polsce (32%) oraz brak

logistycznej są operatorzy wózków widło-

dług badania agencji pracy OTTO Work

pracy na Ukrainie (31%).

wych z uprawnieniami UDT. W ostatnich
latach pracownicy ci byli w grupie najbardziej porządanych, a szybki rozwój e-handlu sprawił, że niedobory kadrowe jeszcze
bardziej się pogłębiły. Do prac związanych z wykorzystaniem wózka widłowego
potrzebne są odpowiednie uprawnienia
potwierdzone egzaminem, co również ma
wpływ na aktualny deficyt kadrowy.
– W ostatnich miesiącach wśród naszych klientów pojawia się coraz więcej
zapytań o operatorów wózków widłowych z uprawnieniami UDT. Firmy mają
największy problem z pozyskaniem pracowników w strefach ekonomicznych
i regionach, gdzie działają duże parki
logistyczne. Niestety pracownicy z Polski nie są w stanie uzupełnić tych niedoborów kadrowych. Odpowiedzią na
rosnące potrzeby rynku są operatorzy
wózków widłowych ze wschodu. Jako
agencja pracy dla wielu naszych klientów
rekrutujemy pracowników ze wschodu
z doświadczeniem w krajach ojczystych,
a następnie przeprowadzamy ich przez
proces szkolenia i uzyskania uprawnień
w Polsce – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor
Zarządzający agencji pracy OTTO Work
Force Central Europe.

PRACOWNICY Z UKRAINY
ZNAJDĄ PRACĘ W LOGISTYCE
W najbliższych miesiącach niedobory
kadrowe w branży logistycznej będą uzupełnianie przez pracowników ze Wscho-
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du, którzy mimo pandemii znowu chętnie
przyjeżdżają do Polski. Na koniec 2020
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CZYTASZ: Niepokój i lęk wpływają na efektywność pracy w czasie pandemii

bezpieczny mix

bezpieczny magazyn

NIEPOKÓJ
I LĘK WPŁYWAJĄ NA
EFEKTYWNOŚĆ PRACY
W CZASIE PANDEMII
KOALICJA BEZPIECZNI W PRACY
W 2019 r. co drugi pracownik skarżył się na wpływ stresu na efektywność pracy, a w 2020 r. –
co trzeci. Jednocześnie od czasu wybuchu pandemii więcej osób zaczęło doświadczać uczucia
niepokoju, lęku (33 proc.), zaburzeń nastroju (31 proc.) oraz zaburzeń lub braku snu (26 proc.)
Pandemia koronawirusa, która do Polski dotarła w marcu 2020 roku, naruszyła dotychczasowy
model organizacji pracy, a przez to przeorganizowała listę czynników wpływających na jej
efektywność oraz nasiliła niektóre towarzyszące jej schorzenia.
W obydwu badaniach Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeń-

się na drugim miejscu z wynikiem 49 proc., a podczas pandemii

stwo pracy w Polsce” w 2019 i 2020 roku zapytano pracowników

wśród czynników, które mają największy wpływ na efektywność

o czynniki, które mogą wpływać na efektywność pracy. W 2020

pracy, wskazało go 36 proc. pracowników – mówi Elżbieta Ro-

roku na pierwszym miejscu znalazły się czynniki związane

gowska, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w PW Krystian,

z trwaniem pandemii, a więc obawa przed zakażeniem oraz ko-

ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Można by zatem powie-

nieczność pracy w maseczce lub przyłbicy ochronnej (obydwie

dzieć, że obserwujemy zmiany na lepsze, będące efektem nowej

odpowiedzi po 38 proc.). Z kolei w badaniu z 2019 r. najczęściej

organizacji pracy, jednak zauważmy, że wraz z naturalną w tym

wskazywano na atmosferę w pracy (53 proc.), na którą rok póź-

czasie obawą przed zakażeniem i koniecznością zasłaniania nosa

niej zwrócił co trzeci ankietowany.

i ust, stres znalazł się bardzo wysoko wśród czynników mających

– Porównując odpowiedzi udzielone przez pracowników na

wpływ na pracownika – dodaje Elżbieta Rogowska.

pytanie o efektywność pracy, można zaobserwować kilka różnic.
Przykładowo, na liczbę obowiązków i przepracowanie w 2019 r.
Można się domyślać, że z jednej strony wiele firm miało niestety

PODCZAS PANDEMII NAJBARDZIEJ
STRESOWALI SIĘ PRACOWNICY BIUROWI

dużo mniej pracy, co wpłynęło na mniejsze obciążenie pracow-

Analizując to, ile osób w danych kategoriach wskazało na stres

ników. Pracujący w trybie „home office” nie byli też poddani

jako czynnik wpływający na efektywność pracy, można zauwa-

dodatkowej, bezpośredniej presji, jaką można spotkać w biurze.

żyć pewne prawidłowości. Częściej stresują się osoby z wyższym

Wydaje się więc, że praca zdalna pomaga ograniczać stres wy-

wykształceniem niż z zasadniczym zawodowym (5 p.p. różnicy),

woływany koniecznością pracy pod presją czasu. Nie sposób

osoby mieszkające w miastach pow. 500 tys. niż we wsi (9 p.p.

również nie wspomnieć o stresie, który w 2019 r. uplasował

różnicy), oraz osoby pracujące umysłowo, niż fizycznie (14 p.p.

uskarżało się 47 proc. pracowników, a rok później już 27 proc.
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bezpieczny mix

bezpieczny magazyn
różnicy). – Ciekawe różnice obserwujemy porównując odpowiedzi na to samo pytanie wśród osób z różnych branż – mówi Ewa
Gawrysiak, Sales and End User Marketing Manager w TenCate
Protective Fabrics, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Czy
najczęściej na stres wskazywały osoby z branży opieki zdrowot-

Najczęściej stresują się nie

nej i pomocy społecznej? Otóż nie – w tej grupie było to zale-

pracownicy służby zdrowia,

dwie 20,4 proc. Nie byli to też pracownicy branży hotelarstwa,
gastronomii, kultury, rozrywki i rekreacji (23,5 proc.), ani handlu

opieki społecznej, hotelarstwa

hurtowego i detalicznego (21,1 proc.). Okazuje się, że najczęściej

czy gastronomii, lecz

stresują się pracownicy branży edukacji, nauki i technologii
(31,8 proc.). Być może wynika to z zupełnie nowych warunków,

pracownicy branży edukacji,

w jakich pracują zatrudnieni w tych branżach i niepewność co

nauki i technologii (31,8 proc.)

do skuteczności nowego modelu pracy – dodaje Ewa Gawrysiak.

Ewa Gawrysiak,
ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy

CO TRZECI PRACOWNIK ZACZĄŁ ODCZUWAĆ
NIEPOKÓJ LUB LĘK OD CZASU WYBUCHU
PANDEMII
Nadmierny stres, zła atmosfera w pracy czy przepracowanie – te
czynniki psychospołeczne wpływają nie tylko na efektywność
pracy, ale również skutkują występowaniem schorzeń. W 2019 r.

pierwszym miejscu w 2020 roku znalazło się uczucie niepokoju,

na pierwszym miejscu w zestawieniu tych schorzeń znalazło się

lęku, do którego przyznała się co trzecia osoba. W dalszej kolej-

ogólne zmęczenie, którego od momentu zatrudnienia w obec-

ności wymieniano takie schorzenia jak zaburzenia nastroju (31

nym miejscu pracy zaczął doświadczać co drugi badany. Na

proc.), zaburzenia snu lub jego brak oraz ból głowy (po 26 proc.).

kolejnym miejscu znalazł się ból pleców, kręgosłupa (49 proc.)

– Schorzenia, które na większą skalę pojawiły się w 2020

oraz ból głowy (41 proc.). Problemów zaburzeń nastroju czy

roku pokazują, że pandemia stanowi wyzwanie nie tylko

zaburzeń lub braku snu zaczął doświadczać co trzeci respondent.

z punktu widzenia gospodarczego i biznesowego, ale również

W 2020 roku zestawienie schorzeń, których badani zaczęli

zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników. W ubiegło-

doświadczać od czasu wybuchu pandemii, przedstawia się

rocznym raporcie skupiliśmy się na temacie mobbingu, depresji

zdecydowanie inaczej. W ogóle nie pojawia się w nim ogólne

i stresu w miejscu pracy – i te problemy dalej istnieją w pol-

zmęczenie, które rok temu było wskazywane najczęściej. Na

skich firmach, ale częściowo w nieco innej formie i zmienionym zakresie. W 2020 roku na zdrowie
psychiczne wpływały takie czynniki jak
brak kontaktów z ludźmi oraz lęk przed
chorobą. Widać to w zwiększonym zainteresowaniu poradami u psychologa oraz
zgłaszanymi problemami ze zdrowiem
psychicznym – mówi Anna Jabłońska,
dyrektor zarządzająca CWS Polska, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy.
– W wąskim rozumieniu, ma to wpływ
na spadek efektywności pracowników,
w szerokim – odbije to piętno na ich
zdrowiu w przyszłości. Z pewnością odpowiedź na te problemy powinno być
kierunkiem rozwoju bhp w kolejnych
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latach – dodaje.
fot. Adobe Stock
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AUTORSKI PROGRAM
SZKOLENIOWY
DLA MANAGERÓW OPERACJI
MAGAZYNOWYCH
FM LOGISTIC
Ponad 150 managerów liniowych: Szefów Ekip, Zmiany i Linii bierze udział w rozpoczętym właśnie
półrocznym cyklu szkoleń pt. „Strefa Lidera”, organizowanym przez FM Logistic w Polsce. Projekt ma
na celu rozwój kompetencji z zakresu przywództwa, zarządzania personelem, ale też wzmocnienie
umiejętności operacyjnych kadry, zarządzającej aktywnościami magazynowymi. FM Logistic jest
jedną z niewielu firm logistycznych, które kierują pracowników tego szczebla na szkolenia liderskie.

Podczas szkoleń uczestnicy rozbudują swoje umiejętności
w zakresie kompetencji managerskich (Leadership 3.0), operacji
magazynowych, pogłębią wiedzę o finansach i P&L, ugruntują
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informacje o firmie FM Logistic i jej wartościach, a także nauczą

„Strefa Lidera” opracowana została przez wewnętrznych

się sprawnego przygotowywania i interesującego prowadzenia

ekspertów FM Logistic CE. Do współpracy zostały zaproszone

prezentacji, efektywnego motywowania pracowników, dele-

także zewnętrzne firmy szkoleniowe. Zdaniem operatora, aby

gowania i egzekwowania zadań. Celem szkolenia jest również

wzmocnić pozytywne doświadczenia zespołów operacyjnych,

przygotowanie ich na pracę z nowym, obecnie wdrażanym przez

należy zadbać o ich liderów, dać im narzędzia i wiedzę, żeby

operatora, systemem WMS oraz na rozwój nowych technologii

profesjonalnie i z łatwością budowali długoterminowe relacje

i usług. Program jest rozłożony w czasie tak, aby managerowie

z pracownikami. Uczestnicy programu podzieleni zostali na 10

mogli równolegle utrwalać w praktyce pozyskaną wiedzę. Dzięki

zespołów, a każde spotkanie odbywa się online. Firma zapewniła

temu w dłuższej perspektywie będą w stanie wypracować nowe

dla każdego uczestnika sprzęt IT, aby umożliwić im zdalną for-

nawyki i sposoby działania.

mułę kształcenia. Program potrwa do końca czerwca 2021 r., po

– Od lat FM Logistic swoją konkurencyjność buduje na jakości

czym każdy z uczestników uzyska certyfikat ukończenia kursu.

i doskonałości procesów operacyjnych. Aby świadczyć usługi

– Pomimo utrudnień, spowodowanych pandemią, zdecydo-

na najwyższym poziomie i być najlepszymi w swojej branży sta-

waliśmy się zorganizować cykl szkoleń „Strefa Lidera” i zaprosić

wiamy na zaangażowany i dobrze zmotywowany zespół. Zależy

do niego managerów liniowych, stanowiących najliczniejszą

nam na tym, aby nasi pracownicy mieli wiedzę i kompetencje

grupę kierowniczą w FM Logistic. Jesteśmy firmą zorientowaną

we wszystkich obszarach ważnych dla skutecznej realizacji ich

na ludzi. Są oni dla nas najważniejszym kapitałem. Wierzymy,

zadań, dlatego przygotowując to szkolenie wypracowaliśmy

że im lepsi managerowie, tym lepsze i bardziej zmotywowane

najlepszy możliwy zakres merytoryczny – mówi Guilhem Vicaire,

będą ich zespoły, dlatego ten program rozwojowy jest dla nas tak

Operations Director, FM Logistic CE.

istotny – mówi Blanka Borkowska, HR Director FM Logistic CE.
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Palety EUR gotowe do transportu, fot. ZPE UIC

OKRĄGŁA ROCZNICA
PALETY UIC EUR
SŁAWOMIR RUSEK, ZWIĄZEK PRODUCENTÓW EUROPALET UIC
Znormalizowany nośnik transportowy EUR, stanowiący integralną część międzynarodowych systemów logistycznych i dystrybucji towarów, w maju br. będzie obchodzić 60-lecie istnienia. Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) w 1961 roku podjął inicjatywę w sprawie stosowania „znormalizowanej i wymienialnej palety” w ramach organizacji kolejowych, a 11 maja podpisano porozumienie.
Na ten dzień datuje się powstanie Europejskiego Poolu Paletowego (EPP), w którym użytkowanie
palety UIC EUR jest zorganizowane i zarządzane przez autoryzowane podmioty.
21
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bezpieczny magazyn
60 lat temu gospodarka opierała się na
transporcie kolejowym, organizacje kolejowe szukały sposobu na usprawnienie
transportu i magazynowania towarów detalicznych. Rozwiązaniem problemu było

Paleta EUR stanowi największą na świecie pulę

zaprojektowanie i stworzenie konstrukcji

jednostek transportowych.

umożliwiającej transport i przechowywanie towarów detalicznych w jednostkach

Sławomir Rusek, prezes zarządu Związku Producentów Europalet UIC

ładunkowych. W ten sposób pojawiła
się europaleta, płaska, drewniana, czterowejściowa paleta oznaczona literami
EUR w owalu oraz akronimem Międzyna-

Paleta EUR stanowi największą na świe-

właścicielem znaku EUR w owalu i naj-

rodowego Związku Kolei określającego

cie pulę jednostek transportowych. Od-

większym licencjodawcą UIC w Europie

zasady techniczne produkcji i naprawy

grywa ważną rolę w przeładunku towarów,

– uważa wymienialność palety z inną o ta-

palety – UIC.

począwszy od zakładu produkcyjnego,

kich samych parametrach jakościowych

Specyfikacje produkcyjne i jakościowe

a na miejscu dystrybucji kończąc. Znajduje

i technicznych za wyraz dobrych praktyk

palet są określone w Kodeksie UIC 435.

się w każdym magazynie, jest produktem

w biznesie.

UIC, tworząc standard, wzięła na siebie

wielokrotnego użytku o znacznej wytrzy-

Europalety UIC EUR są nośnikami trans-

odpowiedzialność za jakość palet i bez-

małości użytkowej. Moga ją obsługiwać

portowymi funkcjonującymi w otwartym

pieczeństwo przewożonych towarów.

dowolne wózki podnośnikowe i widłowe

poolu paletowym, a rocznica powołania

Poprzez organizacje kolejowe i producen-

oraz roboty. Europaleta jest też ekologicz-

do życia tej niezwykle praktycznej palety

tów europalet stosujących się do zasad

na, bo powstaje z odnawialnego surowca,

będzie świętem dla wszystkich uczestni-

określonych w Kodeksie UIC 435 tworzy

jakim jest drewno, a do tego może być

ków rynku. W biznesie na pierwszym miej-

struktury zapewniające Europejskiemu

wielokrotnie, szybko i tanio naprawiana.

scu jest bowiem klient i to o zaspokojenie

Poolowi Paletowemu wysokiej jakości
palety UIC EUR.
Związek Producentów Europalet UIC,
stowarzyszenie skupiające producentów
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Okrągła rocznica narodzin palety UIC

jego potrzeb powinien zabiegać biznes,

EUR przypada w szczególnym roku ze

zapewniając sprawność łańcucha dostaw.

względu na pandemię koronawirusa SARS
CoV-2.

i firmy naprawcze, jest na polskim rynku

Związek Producentów Europalet UIC jest

gwarantem jakości europalet ze znakami

prawnym depozytariuszem Kodeksu UIC

UIC EUR. Liczba produkowanych i napra-

435, który określa jednoznacznie standardy

wianych palet z tymi znakami stale rośnie,

kontroli, produkcji i napraw palet UIC EUR.

a udział w rynku systematycznie powięk-

Prawo do miana europalety ma w pierwszej

sza się. Związek jest częścią bardzo sil-

kolejności produktze znakiem EUR i po-

nych struktur kolei narodowych, które

siadający cechy opisane w kodeksie UIC

mają znaczący wkład w usprawnianie

435. Europejski Pool Paletowy stworzony

procesów logistycznych. Europaleta jest

przez UIC powstał na bazie palety EUR,

przecież najbardziej efektywną modułową

więc zrozumiała jest troska przedstawicieli

jednostką transportową wykorzystywaną

UIC o jakość poolu. Wymienialność palet

w łańcuchach dostaw, której wymiary nie

w otwartym poolu paletowym jest jednym

zmieniły się od sześćdziesięciu lat.

z podstawowych elementów zarządzania

Uniwersalny, podstawowy wymiar 800

paletami w magazynie. Ten niezwykle waż-

× 1200 mm jest wyjściowym formatem dla

ny aspekt płynnego administrowania zaso-

operacyjnych pojemników modułowych

bami paletowymi stanowi o sile otwartego

EURO i KLT, a wielokrotność tego wymiaru

poolu palet białych.

wyznacza pojemność skrzyń ładunkowych
pojazdów ciężarowych i kontenerów.

Związek Producentów Europalet UIC
wspólnie z Rail Cargo Austria – prawnym
fot. ZPE UIC
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Europaleta na przenośnikach rolkowych, fot. Log4.pl

PALETA

W AUTOMATYCZNYCH
ROZWIĄZANIACH MAGAZYNOWYCH
ŁUKASZ BOJANOWSKI, EKSPERT PSTM
Obecny rozwój technologii magazynowej skierowany jest w stronę automatyzacji procesów
zgodnie z trendem Industry 4.0. Automatyzacja wchodzi coraz odważniej do magazynu, biorąc
na siebie transport, składowanie i kompletacje różnych nośników, w tym palet z towarem.
Aby automatyzacja przynosiła wymierne korzyści, sam system musi być nie tylko niezawodny,
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ale również w pełni dostosowany do przenoszenia palet z ładunkiem.
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Automatyczne układy lub magazyny są bardzo dobrym rozwiązaniem tam, gdzie wydajności sięgają kilkudziesięciu i więcej
palet na godzinę, mają jednak podstawową ułomność: wykazują niewielką elastyczność na zmiany wymiarów i konstrukcji
nośnika. Pełna wydajność zatem nie zależy tylko od wykorzy-

W automatycznym procesie

stanego sprzętu magazynowego, ale również od nośnika, czyli

transportu i składowania pa-

jakości stosowanych palet, które zwłaszcza w automatycznych
systemach podlegają większym rygorom konstrukcyjnym i jako-

let, gdzie ingerencja człowieka

ściowym niż w składowaniu manualnym. Dlaczego tak się dzieje

w proces została praktycz-

i dlaczego jest to tak ważne?
W automatycznym procesie transportu i składowania pa-

nie wyeliminowana do zera,

let, gdzie ingerencja człowieka w proces została praktycznie

nośnik musi być perfekcyjnej

wyeliminowana do zera, nośnik musi być perfekcyjnej jakości.
Jakiekolwiek zacięcie lub zablokowanie nośnika w układzie

jakości. Normy określają kon-

skutkuje wyłączeniem układu lub jego części z użytkowania,

strukcję palety, jej dopuszczal-

a usunięcie usterki wiąże się z czasochłonnym i trudnym procesem. Dlatego do magazynowania w automatycznych systemach

ną nośność, materiał, z jakiego

wykorzystuje się palety sprawdzone pod kątem konstrukcyjnym,

ma być zbudowana, oraz jej

a przede wszystkim certyfikowane i zgodne z obowiązującymi

fizyczne właściwości.

normami. Normy określają konstrukcję palety, jej dopuszczalną
nośność, materiał, z jakiego ma być zbudowana, oraz jej fizyczne
właściwości, np. stopień wilgotności czy sposób zabezpieczenia
przed szkodnikami pod postacią zarodków i nasion (tzw. palety
fumigowane).

Paleta odpowiadająca tym standardom to paleta EUR, która
jest najbardziej popularną jednostką transportową w automatycznych magazynach. Żeby lepiej zrozumieć, jak ważna rolę
odgrywa nośnik w magazynie, przybliżę nieco budowę automatycznego magazynu.
Automatyczny magazyn paletowy to zespół urządzeń do
transportu poziomego, pionowego i składowania palet. Urządzenia mogą wykonywać takie funkcje, jak przyjmowanie, składowanie, kompletację i wydawanie palet. Warto wspomnieć, że
każda z funkcji również może być automatyzowana oddzielnie
w ramach np. usprawnienia przepływu towarów. W automatycznym magazynie do transportu poziomego służą przenośniki
rolkowe, łańcuchowe, obrotnice, przekazania kątowe, wózki
transferowe czy wózki platformowe, zaś do transportu pionowego używane są windy lub układnice paletowe. Do implementacji
w układ automatycznego magazynu wykorzystuje się inne urządzenia, jak owijarki, obkurczarki, paskarki czy wagi. Często automatyczne magazyny i automatyczne linie transportowe łączone
są z liniami produkcyjnymi, gdzie na końcu stoją roboty pakujące
i ustawiające towar na palecie, tzw. paletyzery. Innym ważnym
elementem w automatycznym magazynie jest tzw. check-point,
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w którym sprawdza się m.in. gabaryt i masę jednostki transporEuropaleta w regałach wjezdnych, fot. Log4.pl
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towej, a także gabaryt i jakość nośnika pod kątem uszkodzenia

przypadkach, gdy paleta ulegnie uszkodzeniu już w sercu syste-

desek i klocków nośnych lub ich braku, wystających gwoździ

mu, czyli na regale albo w tunelu, proces usunięcia usterki jest

i innych elementów konstrukcyjnych palety.

bardziej czasochłonny i kosztochłonny. Automatyczny magazyn

Wszystkie maszyny i urządzenia są sterowane przez nadrzęd-

lub jego część musi być wyłączona z użytkowania, a serwisanci

ne systemy, a ich praca i sposób działania nie zależą od człowie-

ręcznie usuwają paletę i towar na niej stojący. Tego typu usterki

ka. Włączane i wyłączane są za pomocą czujników laserowych,

wymagają również zaangażowania grupy pracowników utrzy-

zbliżeniowych czy dotykowych. Ruch palet w magazynie auto-

mania ruchu, magazynierów, którzy są odpowiednio wyszkoleni.

matycznym charakteryzuje się dużą prędkością średnią palety,

Aby wyeliminować niepożądane zdarzenia, większość takich

bo celem jest osiągnięcie dużych wydajności rzędu kilkudziesię-

zautomatyzowanych układów współpracuje właśnie z paletami

ciu czy kilkuset palet na godzinę. Jakiekolwiek zatrzymanie ukła-

euro ze znakiem EUR, ponieważ są one gwarancją niezawod-

du wiąże się z dużymi stratami wydajności, co zwiększa koszty

ności i bezpieczeństwa nie tylko dla klienta, ale również dla

użytkowania magazynu i koszty całkowite. Aby zminimalizować

dostawcy osprzętu.

ryzyko takich incydentów, używa się certyfikowanych europalet

Rozwiązania pod inne palety, choć możliwe do zaimplemen-

ze znakiem EUR, które gwarantują swoimi wymiarami, konstruk-

towania, są wychodzeniem poza umówiony i globalny standard

cją, nośnością i jakością wykonania bezpieczeństwo operacyjne.

i wiążą się z dużymi kosztami nieproporcjonalnymi do zmian.

W czym tkwi sekret? Konstrukcja palet euro, tolerancja i jakość

Każdy producent, licząc się z konkurencją, dąży do standaryzacji

wykonania przez certyfikowanych dostawców gwarantuje dużą

swoich rozwiązań z zachowaniem odpowiedniej jakości, chce

powtarzalność, co jest kluczowe w magazynie automatycznym.

zarazem, żeby były akceptowalne ekonomicznie przez rynek. Nie

Jeśli paleta nie spełnia kryteriów, które są sprawdzane w chec-

da się takich efektów uzyskać, kiedy nie ma jednej i trwałej bazy,

k-poincie, nie zostaje „wpuszczona” do dalszej drogi. Usuwa

tj. palet ze znakiem EUR. Europaleta gwarantuje niezmienność

się ją na bok, gdzie musi być poprawiona albo wymieniona na

wymiarów i certyfikowany poziom jakości wykonania, stając

odpowiednią. Proces przejścia jednostki paletowej wydłuża się

się wyznacznikiem standardów w transporcie i składowaniu

w przypadku palet odbiegających od standardu. W skrajnych

magazynowym.
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GEFCO Enterprise AR, fot. GEFCO

PEŁNA
AUTOMATYZACJA
VS PRACOWNICY

WYPOSAŻENI W TECHNOLOGIE
GEFCO
Polska utrzymuje się w czołówce krajów europejskich pod względem popytu oraz ilości oddanej
powierzchni magazynowej. Pomimo turbulencji spowodowanych pandemią, padają kolejne
26

rekordy powierzchni, a oczekiwania wobec rozwoju branży w 2021 roku są duże.
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Aby sprostać wymaganiom rynku i rozwojowi branży e-commerce, zarządcy magazynów muszą decydować o dalszej automatyzacji procesów oraz jeszcze bardziej zawierzyć losy firmy analizie
danych przy wsparciu sztucznej inteligencji. Wspólnie z Adamem
Strózikiem, kierownikiem ds. rozwoju biznesu z GEFCO Polska,

Alternatywnym kierunkiem

wskazujemy najważniejsze zmiany w logistyce magazynowej,

dla pełnej robotyzacji

które podnoszą poziom digitalizacji i pozwalają lepiej zarządzać
łańcuchami dostaw.

procesów magazynowych jest
wyposażanie pracowników

WZROSTY POMIMO PANDEMII

w nowe urządzenia

Dynamiczny rozwój e-commerce przyniósł wyraźną zmianę

i technologie, które

we współpracy operatora logistycznego z klientem. Motorem
najwyższych od kilkunastu lat wzrostów na rynku okazała się

wprowadzają zarządzanie

pandemia, ponieważ w bardzo krótkim czasie zmieniła wiele

magazynem na wyższy poziom.

nawyków konsumenckich, z korzyścią dla marek sprzedających
swoje produkty w sieci. A takich z roku na rok jest coraz więcej.
W pierwszej połowie 2020 roku, gdy Polska i świat stawiały

Adam Strózik,
kierownik ds. rozwoju biznesu z GEFCO Polska

opór pierwszej fali pandemii, liczba firm prowadzących sprzedaż
na czołowej polskiej platformie e-commerce wzrosła o 14%.
Wzrasta częstotliwość składania zamówień przy jednoczesnym
zmniejszeniu ilości towarów zamawianych jednorazowo, a dodatkowym obciążeniem stają się operacje prowadzone w ramach
zarządzania obsługą zwrotów. Wszystkie te zmiany wymagają

wprowadzenie mechanizmów uczenia maszynowego pozwoliło

skrócenia czasu obsługi zamówień i konieczność wdrażania

im wyraźnie skrócić czas przygotowania i wytyczyć optymalne

w magazynach nowych technologii, które nie muszą zastąpić

ścieżki kompletacji zamówień. – Z pomocą sztucznej inteli-

pracowników, ale mogą im wyraźnie pomóc wykonywać co-

gencji możliwe jest szybsze śledzenie trendów konsumenckich

dzienne obowiązki.

i umiejętne łączenie wahań popytu na poszczególne dobra z zatowarowaniem. Rosnące moce obliczeniowe pozwalają w coraz
krótszym czasie analizować informacje z systemów zarządzania

MAGAZYNY POD RZĄDAMI SZTUCZNEJ
INTELIGENCJI I ROBOTÓW

magazynem i proponować na przykład inne rozmieszczenie

W najbliższych latach należy spodziewać się coraz szerszego

ekspert GEFCO Polska.

towarów na półkach, co skróci drogę kompletacyjną – wyjaśnia

wykorzystania sztucznej inteligencji w magazynach. Już teraz

W magazynach obserwuje się również coraz wyższy poziom

firmy wykorzystujące tego typu rozwiązania informują, że

automatyzacji procesów, wpływającej na produktywność i ograniczenie błędów w łańcuchu dostaw. Część środowiska branżowego dąży do rzeczywistości, w której
duże magazyny będą zarządzane przez kilkuosobowy
zespół. W tej wizji rolę tradycyjnego pracownika
zastąpi szereg komunikujących się ze sobą maszyn
i urządzeń, wyposażonych w setki czujników, które
wymieniają się danymi w czasie rzeczywistym, w niedalekiej przyszłości w sieci 5G.
GEFCO wspólnie z firmą ArtiShock opracowało aplikację
wykorzystującą rzeczywistość rozszerzoną (Augmented
Reality) w celu zwiększenia kontroli jakości i wydajności
procesu pakowania w łańcuchu chłodniczym dla klienta
z branży farmaceutycznej.
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sca pracy i wyposażyć pracowników we wspomniane wcześniej

ALTERNATYWA DLA PEŁNEJ ROBOTYZACJI

zdobycze nowych technologii – dodaje ekspert GEFCO.

– Wysoki poziom automatyzacji w magazynach spotyka się

Automatyzacja pracy może również przyczynić się do poprawy

już dzisiaj, ale największą barierą są wysokie koszty wdrażania

bezpieczeństwa w magazynach i ograniczenia liczby wypadków.

nowych technologii, które zwracają się po wielu latach. Dlatego

Według danych GUS w 2019 roku w sektorze transportu i go-

alternatywnym kierunkiem dla pełnej robotyzacji procesów ma-

spodarki magazynowej doszło do 7047 wypadków, w których

gazynowych jest wyposażanie pracowników w nowe urządzenia

śmierć poniosło 27 osób. Specjaliści ds. BHP wśród głównych

i technologie, które wprowadzają zarządzanie magazynem na

przyczyn wypadków wymieniają m.in. nieprawidłową obsługę

wyższy poziom zaawansowania – mówi Adam Strózik z GEFCO

urządzeń magazynowych – wózków widłowych czy regałów,

Polska.

zły stan techniczny urządzeń czy brak ciągów komunikacyjnych.

Według badania przeprowadzonego na zlecenie Zebra

Wizja zarządzania dużymi magazynami przez mały zespół i nowe

Technologies, dla 77% respondentów najlepszym sposobem

technologie pozwoliłaby poprawić statystyki BHP w myśl zasady,

wdrożenia automatyzacji w magazynie jest zwiększenie liczby

że poziom bezpieczeństwa pracowników magazynowych rośnie

pracowników wyposażonych w nowoczesne rozwiązania tech-

proporcjonalnie do ograniczenia interakcji człowieka z maszyną.

nologiczne. Co ciekawe, zaledwie 16% uczestników badania

Pomimo wielu barier i wyzwań technologicznych rynek logi-

poparło wizję pełnej automatyzacji magazynu, bez udziału

styki magazynowej w Polsce rozwija się bardzo dobrze. Zgodnie

pracowników w poszczególnych procesach.

z przewidywaniami ekspertów, w 2020 roku rynek powierzchni

Jak zatem może wyglądać rozwój modelu zarządzania ma-

magazynowo-przemysłowych przekroczył poziom 20 mln m2.

gazynem opartego na pracownikach wyposażonych w nowin-

Pozostaje trzymać kciuki za kolejne pomyślne lata dla branży i pa-

ki technologiczne? Dla przykładu, GEFCO wspólnie z firmą

miętać, że zyskanie przewagi konkurencyjnej coraz mocniej bę-

ArtiShock opracowało aplikację wykorzystującą rzeczywistość

dzie zależeć od umiejętnego wykorzystania rozwiązań cyfrowych.

rozszerzoną (AR) w celu zwiększenia kontroli jakości i wydajności
procesu pakowania w łańcuchu chłodniczym dla klienta z branży
farmaceutycznej. Podczas programu pilotażowego w magazynie
w Schiphol, GEFCO Enterprise AR przyczyniło się do wzrostu
produktywności nawet o 50% w ramach realizacji określonych
scenariuszy oraz przyniosło wiele pośrednich korzyści, w tym
skróciło czas szkoleń pracowników.

ROLA PRACOWNIKA I BEZPIECZEŃSTWO
W MAGAZYNIE PRZYSZŁOŚCI
Przy coraz krótszych kontraktach na logistykę magazynową,
wdrażanie niektórych innowacji nie ma uzasadnienia ekonomicznego i jest obarczone dużym ryzykiem. O faktycznym tempie
automatyzacji magazynów będzie decydować wiele czynników,
a jednym z wiodących są koszty pracownicze. – Robotyzację
najprościej wdrożyć w przypadku prostych i powtarzalnych procesów w magazynie. Jednak często niskie koszty zatrudnienia na
stanowiska wymagające podstawowych kwalifikacji powodują,
że wiele firm waha się przed decyzją głębszej automatyzacji
procesów, ponieważ taniej jest utrzymać dotychczasowe miej-
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Specjaliści ds. BHP wśród głównych przyczyn wypadków
wymieniają m.in. nieprawidłową obsługę urządzeń magazynowych, m.in wózków widłowych. Automatyzacja pomaga
zredukować ten problem.
fot. GEFCO
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RYNEK WÓZKÓW
WIDŁOWYCH
PO EPIDEMII
WOJCIECH PODSIADŁY
Po związanym z epidemią spowolnieniu dynamiki wzrostu w 2020 r. analitycy przewidują, że
rok 2021 może przynieść odbicie na globalnym rynku wózków widłowych. W parze ze zmianami
ilościowymi będzie szła dalsza popularyzacja nowoczesnych technologii.

Eksperci specjalizującej się w identyfikacji
trendów w sektorze automatyzacji i inteligentnych rozwiązań firmy badawczo-konsultingowej Interact Analysis opublikowali
prognozy na temat rozwoju rynku wózków widłowych po pandemii. Według ich
przewidywań, rok 2021 będzie stanowił
okres odbicia po wywołanym wstrzymaniem gospodarki przez koronawirusa
spowolnieniem w 2020 r., wyniki sprzedaży wkrótce powrócą na pre-COVID-owe tory, a najważniejszymi trendami
w perspektywie sięgającej 2028 roku
będą: postępująca elektryfikacja napędu,
wypieranie baterii kwasowo-ołowiowych
przez litowo-jonowe oraz automatyzacja

fot. Still

transportu wewnętrznego.
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namika wzrostów sięgnąć może nawet

zmiany dokonają się w strukturze popytu

8,2 proc. w ujęciu r/d/r. Osiągnięcie tak

– przede wszystkim ze względu na popu-

NADGANIANIE ‘2021

dobrego wyniku wiąże się z obniżonym ze

larność różnego rodzaju napędów.

Jak wynika z komentarza do raportu In-

względu na wydarzenia 2020 r. punktem

teract Analysis, wskutek epidemii zre-

odniesienia i nie będzie stałym trendem.

widować trzeba było prognozy rozwoju

CAGR w perspektywie 2028 roku osią-

NAPĘDOWA EWOLUCJA

globalnego rynku wózków widłowych

gnie poziom 4,5 proc., a roczne globalne

Obecnie wózki elektryczne stanowią

na 2020 rok – z 3,7 do 1,4 proc. Eks-

zapotrzebowanie na pojazdy transportu

w skali globu około 60 proc. pojazdów

perci firmy przewidują, że w 2021 roku

wewnętrznego sięgnie w tym horyzoncie

intralogistycznych zamawianych każ-

nastąpi jednak pozytywne odbicie i dy-

czasowym 2,4 mln egzemplarzy. Ważne

dego roku, a 4 na 5 z nich wyposażo-
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nych jest w baterię kwasowo-ołowiową.
W najbliższych latach wózki spalinowe
będą stopniowo coraz bardziej wypierane przez elektryczne, a akumulatory litowo-jonowe przejmą dominującą pozycję

Liczba wózków zasilanych ogniwami wo-

jako źródło ich zasilania. Według pro-

dorowymi będzie rosła powoli, szczególnie

gnoz Interact Analysis (IA) w 2028 roku
udział pojazdów spalinowych w rynku

w Europie, ze względu na trudności z pozyski-

zmniejszy się do 30 proc. Ich kosztem

waniem i magazynowaniem wodoru..

zwiększy się popularność technologii
Li-Ion, w oparciu o którą działać będzie
niemal co drugi nowy wózek. – Europa
jest prekursorem zmian w dziedzinie

opłacalne dotąd przede wszystkim w przy-

Już dziś ponad 80 proc. pojazdów trans-

NIESPIESZNE POCZĄTKI FUEL
CELL

portu wewnętrznego kupowanych na

Stopniowo i – jeśli nie dokona się techno-

Fuel Cell mają więc dotąd prekursorski

naszym kontynencie napędzanych jest

logiczny przełom – dość powoli rosnąć bę-

charakter. Na dużą skalę z technologii

silnikiem elektrycznym – mówi Grze-

dzie także znaczenie technologii Fuel Cell,

tej korzystają właściwie jedynie Walmart

gorz Kurkowski, specjalista ds. produktu

szczególnie w Europie. W 2019 r. 9 na 10

i Amazon w USA oraz Carrefour we Francji

STILL Polska. – Wśród naszych klientów

pojazdów zasilanych wodorowymi ogni-

– mówi specjalista ds. produktu STILL Pol-

widzimy także duży entuzjazm wobec

wami paliwowymi sprzedanych zostało

ska. – Jako partner projektu HyLift, badają-

technologii baterii litowo-jonowych.

w Ameryce Północnej. Według szacunków

cego i popularyzującego ogniwa paliwowe

Ze względu na wygodę użytkowania,

IA do 2028 roku 44 proc. zamówień ma

w Europie, STILL śledzi z bliska ich rozwój

oszczędność miejsca i wyższą trwałość,

pochodzić z naszego kontynentu. Anali-

i jeśli dokona się przełom umożliwiający

w coraz większej liczbie przypadków są

tycy nie spodziewają się jednak, by w cią-

ich szerokie zastosowanie, będziemy mogli

one wybierane zamiast akumulatorów

gu najbliższych 7 lat udział wózków na

sięgnąć do tych doświadczeń z korzyścią

kwasowo-ołowiowych pomimo wyż-

wodór w globalnym rynku przekroczyć

dla naszych klientów – dodaje Kurkowski.

szych kosztów zakupu – komentuje Kur-

miał granice 5 proc. – Istotnymi barierami

kowski. Jednym z rozwiązań, które mogą

w rozwoju ogniw paliwowych są kwestie

przejąć po Li-Ion dominującą pozycję

pozyskiwania i magazynowania wodoru.

w dalszej przyszłości są wodorowe ogni-

Potrzebna infrastruktura nie jest jeszcze

AUTOMATYZACJA MOTOREM
WZROSTÓW

wa paliwowe.

rozpowszechniona i jej zastosowanie jest

W związku z epidemią przewidywany

sposobu zasilania wózków widłowych.

padku bardzo licznych flot. Wdrożenia

jest także dynamiczny rozwój rozwiązań
automatyzacyjnych. O ich popularyzacji
przesądzać mają dwie grupy czynników.
Po pierwsze, mogą one pomóc zapobiegać
zakłóceniom płynności łańcucha dostaw
w wypadku ewentualnych przyszłych lockdownów wykluczających funkcjonowanie
zakładów w oparciu o ludzką siłę roboczą.
Po drugie, wskutek wywołanego pandemią intensywnego wzrostu popularności
e-commerce, handel poszukuje skalowalnych rozwiązań pozwalających sprostać
rosnącej presji na tempo dostaw i terminowo obsłużyć indywidualne zamówienia
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klientów na niespotykaną dotąd skalę.
fot. Still
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OCHRONNE
OBUWIE
ROBOCZE
BLAKLADER
fot. Blaklader

Gdyby Chuck Norris nie miał odpowiednich butów, jego popisowe kopniaki z półobrotu nie
byłyby tak skuteczne oraz bezproblemowe. A to tylko jeden z przykładów na to, jak ważne dla
efektywnej i bezpiecznej pracy jest właściwe ochronne obuwie robocze. Podpowiadamy, na co
zwrócić uwagę przy jego wyborze.

Obie ludzkie stopy składają się w sumie z 52 kości, co stanowi aż

kowych, przez warsztatowe i remontowe, aż po ciężkie roboty

1/4 kości w całym ciele. Gdy dodamy do tego ponad 200 mięśni

budowlane w terenie.

o łącznej długości przekraczającej 11 m oraz ponad 3 km ner-

– Wybierając odpowiednie obuwie należy więc przeanalizo-

wów, nikt nie powinien mieć wątpliwości, jak ważna jest ochrona

wać, jakiego rodzaju zagrożenia mogą wystąpić w przypadku

tych części ciała. Zwłaszcza, gdy wykonuje się intensywne prace

danego użytkownika – wyjaśnia Grzegorz Marcinkowski z firmy

fizyczne, nierzadko w wymagających warunkach. Dlatego w Eu-

Blaklader. – Stłuczone palce, przygniecenia oraz urazy od spa-

ropie wprowadzona została norma EN ISO 20345, określająca

dających elementów czy przejeżdżających pojazdów, wylane na

podstawowe oraz dodatkowe wymagania dla bezpiecznego

stopę chemikalia, poślizgnięcia albo rany i urazy od wystających

obuwia roboczego. Jakie kwestie są w niej brane pod uwagę?

elementów – to lista najpowszechniejszych niebezpieczeństw,
z którymi spotykają się osoby poszukujące profesjonalnego
obuwia ochronnego.

TO, CZEGO POTRZEBUJESZ
Obuwie klasy „S”, czyli właśnie ochronne, podzielone jest na
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kilka grup, skategoryzowanych według właściwości, które

KROK PO KROKU DO (BEZPIECZNEGO) CELU

muszą posiadać zaliczane do nich produkty. Szczegółowo opi-

Projektanci stosują wiele sposobów, by odpowiednio zabezpie-

sane parametry pozwalają dopasować buty do każdego rodzaju

czyć przed urazami użytkowników. Do najpowszechniejszych

aktywności użytkownika – od prac ogrodowych czy porząd-

należą noski wykonane z aluminium czy stali, chroniące palce
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stóp przed przygnieceniem. – Dobór materiału jest istotny nie

mikroprocesory czy głowice dysków twardych, a także do za-

tylko ze względu na jego wytrzymałość, ale także właściwości

płonu łatwopalnych oparów i innych substancji, unoszących się

termoizolacyjne – zwraca uwagę Grzegorz Marcinkowski i wy-

w miejscu pracy.

jaśnia: – Przy pracy w bardzo niskich temperaturach, metalowe
noski mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do

PEWNE OPARCIE

odmrożeń palców.
Z drugiej strony, przy ekstremalnie wysokich temperaturach

Wpływ na bezpieczeństwo użytkownika mają również takie wła-

podłoża, na przykład podczas kładzenia asfaltu, specjalne

ściwości i detale jak antypoślizgowość podeszwy, usztywnienia

właściwości termoizolacyjne musi zapewniać także podeszwa.

pięty i kostki, odblaskowe elementy na powierzchni buta oraz

Najczęściej posiada ona także dodatkową warstwę, wykonana

jej odporność na działanie niektórych chemikaliów. Nie można

z mocnych tekstyliów lub nawet metalu, chroniącą przed prze-

jednak zapominać, że o bezpieczeństwie decyduje również kom-

biciem gwoźdźmi lub innymi wystającymi z podłoża, ostrymi

fort i wygoda użytkowania obuwia. Stąd warto zwracać uwagę

elementami.

na nieprzemakalność konstrukcji czy system zapinania.

W przypadku podeszwy istotna jest także jej odpowiednia

– Dobre obuwie uwzględnia również kwestie ortopedyczne,

rzeźba, zapewniająca pewną przyczepność. Będzie ona inna

w przeważającej mierze związane z właściwościami podeszwy –

w przypadku butów do pracy na betonowych posadzkach w hali

podkreśla Grzegorz Marcinkowski. – Niezwykle istotne jest, by

czy butów przeznaczonych do prac na luźnym, kamienistym

but zapewniał właściwy rozkład masy użytkownika, stabilność

gruncie. W wielu miejscach pracy kluczowa jest również antysta-

w całym procesie wykonywania kroku, a także zachowanie na-

tyczność podeszwy, czyli ESD (Electro Static Discharge). – Wy-

turalnej absorpcji wstrząsów.

ładowania ESD kojarzą się z występującym niekiedy, nieszkodli-

Poszukując więc odpowiedniego obuwia ochronnego warto

wym dla człowieka ale jednak nieprzyjemnym przeskakiwaniem

pamiętać, jak wiele kwestii wiąże się z wyborem właściwej pro-

iskry, gdy dotykamy różnych przedmiotów – wyjaśnia Grzegorz

pozycji. Dokładnie sprawdzone i dopasowane do potrzeb użyt-

Marcinkowski. – Niestety, wyładowania te mogą prowadzić

kownika buty będą niezwykle istotnym narzędziem w codziennej

do uszkodzeń czułych elementów elektronicznych, takich jak

pracy, pomagając wykonać w niej niejeden siedmiomilowy krok.

Po lewej Blaklader ELITE Safety Sandal,
Blaklader ELITE Safety Boot.
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B E Z P I E C Z N Y

M I X

CZYTASZ: W grupie siła

wywiad

bezpieczny magazyn

W GRUPIE
SIŁA
Z LESZKIEM WYSOKOWSKIM
I ARKADIUSZEM JANIKIEM
ROZMAWIA ANDRZEJ SZYMKIEWICZ
Z Leszkiem Wysokowskim, specjalistą
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
oraz z Arkadiuszem Janikiem, szefem
Działu Administracji w magazynie firmy
Kramp Sp. z o.o. w Modle Królewskiej,
zdobywcy tytułu Lidera Bezpiecznej
Pracy w Magazynie, nagród „Bezpieczna
Praca” i „Bezpieczne Składowanie”
w konkursie podsumowującym bezpieczną
pracę w magazynie – rozmawia
Andrzej Szymkiewicz.

Andrzej Szymkiewicz: Jak duży jest magazyn w Modle Królewskiej?
Arkadiusz Janik: Polskie centrum dystrybucji zlokalizowane
w Modle Królewskiej koło Konina to nowoczesny magazyn
o łącznej powierzchni ponad 30 000 m2. Magazyn Kramp od
2003 r. jest sukcesywnie rozbudowywany. Z dbałością o automatyzację i usprawnienia idzie w parze troska o bezpieczeństwo
i higienę pracy.
Składowany towar nie jest jednorodny, jak duży to asortyment?
A.J.: W Centrum Dystrybucyjnym w Modle Królewskiej znajduje
się ponad 85 000 SKU, które składowane są w strefie półkowej
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Na zdjęciu od lewej:
Leszek Wysokowski, Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
oraz Arkadiusz Janik, Szef Działu Administracji.
fot. Kramp
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W konkursie startujemy już
od kilku lat, gdyż traktujemy
to jako wyzwanie i możliwość
polepszenia standardów
bezpieczeństwa. Bardzo
cenimy sobie wymianę
doświadczeń z innymi
firmami startującymi w tym
przedsięwzięciu.
Leszek Wysokowski, specjalista ds. bezpieczeństwa
i higieny pracy w Kramp

Firma jest częścią międzynarodowej organizacji. Czy procedury
fot. Kramp

bezpieczeństwa są jednorodne w całej firmie, czy ustalają Państwo lokalnie ich zakres i obszary?

i paletowej. Kompletacja, czyli szykowanie towarów zgodnie

Leszek Wysokowski: Bezpieczeństwo pracowników jest naszym

z zamówieniami klientów. Do procesu kompletacji oraz do

priorytetem. Każda z europejskich lokalizacji jest zobligowana

załadunku i rozładunku używamy 79 wózków różnego typu.

do dostosowania naszej kultury bezpieczeństwa do lokalnych

Najwyższy z nich, wózek specjalistyczny z podestem, podnosi

uwarunkowań prawnych. Nie bez znaczenia jest fakt umieszcze-

operatora na wysokość 14 metrów, czyli na 5. kondygnację

nia kultury bezpieczeństwa przez lokalny zarząd na pierwszym

bloku mieszkalnego. Wózki przystosowane są do pracy w tzw.

miejscu.

pętli indukcyjnej: wózek, wjeżdżając w alejkę, automatycznie
ustawia się na linii indukcyjnej, po której później się porusza.

Jak Pan ocenia konkurs „Lider Bezpiecznej Pracy w Magazynie”?

W hali stoją wąskie regały, więc dzięki takiemu rozwiązaniu dba-

L.W.: W konkursie startujemy już od kilku lat, gdyż traktujemy

my o bezpieczeństwo pracowników, a także maksymalizujemy

to jako wyzwanie i możliwość polepszenia standardów bezpie-

miejsce w magazynie.

czeństwa. Bardzo cenimy sobie wymianę doświadczeń z innymi

Kompletujemy z różnych stref: paletowa (2 hale + wiata +
plac), półkowa – antresola – 3 poziomy.

firmami startującymi w tym przedsięwzięciu. Nagrodę traktujemy jako start do polepszenia standardów bezpieczeństwa.

Do dyspozycji mamy 106 tysięcy lokalizacji. Różnorodność to-
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warów jest bardzo duża. Dla przykładu najmniejszym produktem

Otrzymali Państwo tytuł Lidera Bezpiecznej Pracy w Maga-

jest oring o średnicy 3 mm, a największym poidło o pojemności

zynie oraz dwie nagrody: „Bezpieczna Praca” i „Bezpieczne

1500 litrów. Każda alejka w magazynie ma swoje alfabetyczne

Składowanie”. Nie spodziewali się Państwo tego?

oznaczenie, a każda lokalizacja dodatkowo sześciocyfrową

L.W.: Jak wspomniałem, startujemy w tym przedsięwzięciu już

numerację.

nie pierwszy raz i każdego roku zbieraliśmy doświadczenia i po-
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i możliwość dzielenia się doświadczeniami. Lepiej uczyć się na
cudzych błędach niż na swoich. Wiele rzeczy wdrożonych u nas
czerpiemy z najlepszych praktyk innych organizacji, aby tworzyć
bezpieczne miejsce pracy.

Zachęcamy do udziału
w konkursie, dobrze jest
porównać się do najlepszych
w tej branży. Istotnymi
kwestiami są rywalizacja
i możliwość dzielenia się

Formuła konkursu nieco się zmieniła, jak Państwo oceniają
te zmiany?
A.J.: W obecnej edycji ocenie podlegały wydzielone punktowane obszary, które podlegały zliczeniu, co uważam za równą
i sprawiedliwą rywalizację. Zgromadzenie największej liczby
punktów we wszystkich obszarach pozwalało uzyskać tytułu
Lidera Bezpiecznej Pracy w Magazynie.

doświadczeniami. Lepiej uczyć

Uzyskali Państwo 80% maksymalnej oceny. Jest jeszcze co robić.

się na cudzych błędach niż

L.W.: Zdecydowanie – zgodnie z zasadą, że kto stoi w miejscu,

na swoich.
Arkadiusz Janik, szef Działu Administracji w Kramp

ten się cofa, nie pozostajemy bierni. Mamy konkretny plan akcji,
który definiuje nasze działania. Ważne jest, że stosujemy zasadę
ciągłego doskonalenia zgodnie z filozofią lean, którą praktykujemy również w zakresie safety.
Czy świadomość bezpiecznej pracy w magazynie jest powszechna w firmie? Co Państwo robią w tym zakresie?

lepszaliśmy standardy bezpieczeństwa. Tym bardziej jesteśmy

L.W.: Tak, priorytetem jest bezpieczeństwo wszystkich pracow-

dumni, że otrzymaliśmy nagrodę w tych dwóch kategoriach.

ników w magazynie i osób współpracujących. Bieżące przeglądy,
codzienne wizyty, rozmowy z pracownikami, spotkania z liderami

Co wnoszą te nagrody do Państwa kultury bezpiecznej pra-

potwierdzają, jak ważna jest kwestia bezpieczeństwa, a to z kolei

cy w magazynie?

przekłada się na zadowolenie, poczucie komfortu i wynik.

L.W.: Jest kilka aspektów: etyczny; nikt nie chce, aby działania
lub zaniechania (ze strony pracodawcy, pracowników) przyczy-

Mają Państwo wsparcie swoich działań ze strony menadżerów

niły się do wypadku przy pracy, prawny; obowiązek zapewnienia

zarządzających firmą?

warunków bezpiecznej i higienicznej pracy, a także dbałość o to,

L.W.: Zdecydowanie tak. Bez tego nie udałoby się „zdobyć”

aby warunki te nie pogarszały się wskutek zużycia czy awarii

tak bezpiecznego miejsca pracy. Nawiasem mówiąc, inicjatywa

maszyn, urządzeń, narzędzi lub środków ochrony. Przepisy bez-

udziału w konkursie wyszła od operations, a konkretnie facility

pieczeństwa i ochrony zdrowia wymagają m.in. oceny ryzyka

managera Arkadiusza Janika i osoby odpowiedzialnej za opera-

zawodowego, badania okoliczności i przyczyn wypadków przy

cje, czyli managera Sławomira Kwiatka. Ważne jest ponadto od-

pracy i przeciwdziałania wystąpienia chorobom zawodowym.

powiednie umieszczenie kultury bezpieczeństwa przez lokalny

Koszt naruszenia przepisów prawa pracy – konsekwencje finan-

zarząd w osobie dyrektora operacyjnego dr. Marka Rybackiego,

sowe i prawne, finansowy; koszty następstw nieodpowiednich

który zwykł mawiać „safety first”. Krótko mówiąc, w grupie siła.

warunków pracy, urazy spowodowane wypadkami przy pracy
(w tym utracone dni robocze) ponoszą zarówno osoby fizyczne,

Mamy szczególny czas pandemii. Jak to wpływa na operacyjną

przedsiębiorstwa, jak i sektor publiczny.

pracę magazynu, a jak na bezpieczeństwo?
A.J.: W zakładzie wdrożyliśmy zasady DDM, mamy checkpointy,
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Kolejny raz wzięli Państwo udział w naszym konkursie. Zachę-

w których sprawdzamy temperaturę, utrzymujemy dystans.

ciłby Pan innych do uczestnictwa w tym swoistym „benchmar-

Część „biurowa” firmy pracuje zdalnie, w operacjach jest to nie-

kingu” magazynów?

możliwe, jednak staramy się minimalizować ryzyko zakażenia,

A.J.: Zachęcamy do udziału, dobrze jest porównać się do

szybko reagujemy i podejmujemy akcje, gdy już dochodzi do

najlepszych w tej branży. Istotnymi kwestiami są rywalizacja

zakażenia naszego pracownika lub kogoś z jego bliskich.
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Restrykcje w czasie pandemii są uciążliwe, ale i dyscyplinują.
Co zachowałby Pan z tych obostrzeń po powrocie do „normalności”?
A.J.: Na pewno standardy higieny, niebagatelizowanie przezię-

Jeśli chodzi o pandemię,

bienia – osoby z objawami zostają w domu i się kurują.
Jaki wpływ będzie mieć pandemia na kulturę bezpieczeństwa

mamy checkpointy, w których
sprawdzamy temperaturę,

pracy? Górę weźmie świadomość czy strach przed konsekwencjami?
L.W.: Strach rozdaje karty, ale świadomość, jak minimalizować

utrzymujemy dystans. Część
„biurowa” firmy pracuje

ryzyko, na pewno można pozytywnie wykorzystać w budowie
kultury bezpieczeństwa.

zdalnie, w operacjach jest to
niemożliwe, jednak staramy

Praca nad świadomym bezpieczeństwem jest trudniejsza, ale

się minimalizować ryzyko

przynosi więcej dobrego. Będą Państwo podążać tą ścieżką?
L.W.: Jesteśmy na tej ścieżce i nie zamierzamy z niej schodzić.

zakażenia.

Safety first to swego rodzaju obietnica.
Dziękuję za rozmowę.
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Arkadiusz Janik, szef Działu Administracji w Kramp

Na zdjęciu od lewej:
1) Marek Rybacki, Dyrektor Operacyjny, 2) Leszek Wysokowski, Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
3) Jarosław Wróbel, Lider Magazynu, 4) Błażej Kozioł, Lider Magazynu, 5) Arkadiusz Janik, Szef Działu Administracji.
fot. Kramp
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OPX iGo neo, fot. Still

TRENDY
W BEZPIECZEŃSTWIE
PRACY MAGAZYNOWEJ 2021
WOJCIECH PODSIADŁY
Choć w pewnej mierze nauczyliśmy się już funkcjonować w pandemii, doświadczenia
z COVID-19 mogą okazać się katalizatorem trwałych zmian w obszarze bezpieczeństwa
w logistyce. Jakie trendy są widoczne na początku 2021 roku?
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Eksperci i akademicy są zgodni co do tego,
że wymuszone przez COVID-19 zmiany
funkcjonowania magazynów stały się impulsem do weryfikacji kwestii bezpieczeństwa w logistyce – zarówno w perspek-

W artykule opublikowanym przez Columbia

tywie stabilności łańcuchów dostaw, jak

Southern University eksperci prognozują,

i minimalizacji ryzyka dla indywidualnych
pracowników. Jakie technologie rozwinę-

że rok 2021 może by przełomem

ły się w tych warunkach i w jakim kierunku

w upowszechnieniu systemów predykcyjnego

będzie szedł dalszy postęp? Oto 3 trendy,
które mają szanse zapanować w bezpie-

modelowania bezpieczeństwa przez sztuczną

czeństwie magazynowym w 2021 roku

inteligencję. Kluczem do trafności tych prognoz

i kolejnych latach.

jest ilość, zróżnicowanie i kompletność danych
gromadzonych przez system.

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA
DLA DYSTANSU
Odzież robocza i środki ochrony osobistej są od lat stałym przedmiotem troski
fachowców odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy. Ich funkcją

w celu zapobiegania kolizjom. – Oparty

predykcyjnego modelowania bezpieczeń-

zawsze było minimalizowanie ryzyka

o kamerę, układ rozpoznawania osób

stwa. Funkcjonująca w ich ramach sztucz-

podczas wykonywanych czynności. Jako

i wyjście audiowizualne system ostrze-

na inteligencja miałaby analizować dane

że w kontekście pandemii czynnikiem

gania o znalezieniu się pieszych w strefie

spływające z całego przedsiębiorstwa,

zagrożenia stało się nadmierne skracanie

bezpieczeństwa wózka widłowego to

by identyfikować warunki zwiększające

odległości pomiędzy pracownikami, poja-

jedna z nowości w ofercie wyposażenia

prawdopodobieństwo wystąpienia wy-

wiło się oprogramowanie i sprzęt mający

dodatkowego STILL – mówi Grzegorz

padku i ostrzegać o niebezpieczeństwie

temu zapobiegać. Latem 2020 roku Ama-

Kurkowski, specjalista ds. produktu STILL

nim ono realnie wystąpi. Kluczem do

zon wdrożył system „asystenta dystansu”

Polska. – System Reversing Warning

trafności tych prognoz jest jednak ilość,

pozwalający mierzyć z użyciem kamery

Plus warto polecić wszystkim firmom,

zróżnicowanie i kompletność informacji

odległości między osobami w kadrze i na

w których doszło kiedyś do kolizji wózka

gromadzonych przez system. Czynnikiem

bieżąco informować na monitorze o tym,

z pieszym oraz tam, gdzie sposób orga-

sprzyjającym poprawie jakości zbieranych

czy są dość duże. Firma zamontowała

nizacji tras i procesów transportu we-

danych jest bez wątpienia upowszech-

kilkaset instalacji tego rodzaju w swoich

wnętrznego niesie ryzyko tego typu nie-

nienie technologii 5G i stopniowe zwięk-

magazynach i udostępniła kod źródło-

pożądanych zdarzeń. Generowane przez

szanie wysycenia infrastruktury maga-

wy – tak, by każdy mógł je skopiować

urządzenie sygnały ostrzegają zarówno

zynowej czujnikami i nadajnikami. Na

na swoje potrzeby. Jak donosiło CNBC,

operatora, jak i przechodnia, znacznie

podobnej zasadzie w służbie optymali-

potentat e-commerce testował także

ograniczając w efekcie ryzyko wypadku

zacji pod względem kosztów eksploatacji

indywidualne środki ochrony osobistej

– podsumowuje.

wózków działają dość popularne już dziś

mające to samo zadanie – rękaw z czuj-

systemy zarządzania flotą. Narzędzia są

nikiem, diodą i głośniczkiem, informujący

więc już dostępne. Okaże się, czy ceny
podzespołów oraz integrujących i anali-

go dystansu mruganiem i dźwiękiem.

SZTUCZNA INTELIGENCJA
W SŁUŻBIE PREWENCJI

Rozwiązanie, przydatne z oczywistych

W artykule opublikowanym przez Colum-

atrakcyjne a świadomość korzyści na tyle

względów w kontekście pandemii, może

bia Southern University eksperci progno-

duża, by predykcyjne systemy bezpie-

znaleźć szerokie zastosowanie także,

zują z kolei, że rok 2021 może by prze-

czeństwa miały szansę upowszechnić się

gdy ta dobiegnie końca – tym razem

łomem w upowszechnieniu systemów

już w tym roku.

użytkownika o nieutrzymaniu zalecane-
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mi robotami współpracującymi takimi jaki

mach którego rynkowi liderzy rozwiązań

AUTOMATYZACJA,
ROBOTY KOOPERUJĄCE
I KOMUNIKACJA MIĘDZY
MASZYNAMI

iGo neo; całościowymi autonomicznymi

dla przemysłu, logistyki, telekomunikacji

systemami działającymi w oparciu o wózki

współpracowali z naukowcami celem eks-

AGV; oraz półautomatycznymi rozwiąza-

ploracji możliwości wykorzystania komu-

niami pozwalającymi odciążać operato-

nikacji pomiędzy maszynami i elementami

Doświadczenia 2020 roku pokazały, że

rów, usprawniać ich pracę i zwiększyć jej

infrastruktury dla poprawy funkcjonowa-

dwa pozornie wykluczające się cele –

bezpieczeństwo bez radykalnej zmiany

nia procesów. Podczas spotkania podsu-

poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie

dotychczasowej organizacji magazynu –

mowującego prace STILL zademonstrował

przepustowości obiektu – mogą być re-

mówi Dominik Jasiok, Advanced Applica-

stworzony w kooperacji z Nokią system

alizowane jednocześnie dzięki rozwiąza-

tions Manager STILL Polska. – Rozwojowi

„Truck-to-X Communication”, w którym

niom automatyzacyjnym. Umieszczane

tych technologii sprzyja zarówno zwięk-

wózek widłowy – przykładowo – łączy

pomiędzy stanowiskami na liniach produk-

szenie atrakcyjności kosztowej podze-

się z bramą, by upewnić się, że z danym

cyjnych roboty kolaboracyjne gwarantują

społów i wielokierunkowych systemów

ładunkiem jest w stanie bezpiecznie przez

zachowania dystansu społecznego, a prze-

łączności, jak i uświadomiona za sprawą

nią przejechać. Eksperci spodziewają się,

kazanie części zadań maszynom pozwala

epidemii potrzeba gotowości: na zmiany

że tego typu rozwiązania, asystenci jazdy

poprawiać produktywność bez zwiększa-

popytu oraz sytuację, w której ograni-

wózkiem oraz pełna automatyzacja wy-

nia zatrudnienia (minimalizując tym samym

czona zostaje dostępność pracowników

branych obszarów magazynów będą mieć

liczbę osób na jednostkę powierzchni).

– dodaje. Dobrym przykładem postępu

pozytywny wpływ na bezpieczeństwo

– Spodziewamy się w najbliższych latach

w zakresie Przemysłu 4.0 jest ukończo-

pracy w magazynach, a także wydajność

wzrostu zainteresowania: kompletacyjny-

ny u schyłku 2020 r. projekt IC4F, w ra-

realizowanych procesów.
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NOWY SYSTEM
BEZPIECZEŃSTWA
COFANIA WÓZKA
WOJCIECH PODSIADŁY
STILL Polska wprowadza jako opcję wyposażenia system Reversing Warning Plus zapobiegający
kolizjom dzięki wykrywaniu pieszych w pobliżu wózków widłowych i ostrzegający
o niebezpieczeństwie operatora oraz osoby w otoczeniu pojazdu.

Reversing Warning Plus to innowacyjny

kowej. Rozwiązanie można zastosować

duktu STILL Polska. – System ten warto po-

system asysty wspomagający operatora

w niemal każdym wózku STILL.

lecić wszystkim firmom, w których doszło

podczas cofania, pomagający zapobiegać

– STILL Reversing Warning Plus to wy-

kiedyś do kolizji wózka z pieszym oraz tam,

wypadkom z udziałem wózków widło-

posażenie typu Customer Option - nie-

gdzie sposób organizacji tras i procesów

wych i pieszych pracowników magazy-

standardowe rozwiązanie opracowane w

transportu wewnętrznego niesie ryzyko

nu. Składają się na niego: czujnik 3D,

odpowiedzi na konkretną potrzebę, pro-

tego typu niepożądanych zdarzeń. Sygnały

jednostka obliczeniowa, ekran LCD oraz

ponowane przez doradców handlowych

generowane przez Reversing Warning Plus

optyczno-akustyczny alarm. Aktywujący

klientom z zakładów, w których może oka-

ostrzegają zarówno operatora, jak i prze-

się podczas jazdy wstecz układ moni-

zać się ono szczególnie przydatne – mówi

chodnia, znacznie ograniczając w efekcie

toruje otoczenie wokół wózka. Sztuczna

Grzegorz Kurkowski, specjalista ds. pro-

ryzyko wypadku – podsumowuje.

inteligencja, w którą został wyposażony,
analizuje kształty i parametry zarejestrowanych obiektów i przekazuje operatorowi sygnał dźwiękowy oraz wizualny
w sytuacji, gdy w bezpośredniej bliskości
wózka znajduje się osoba, z którą mógłby on wejść w kolizję. Wielkość strefy
zagrożenia można zdefiniować zgodnie
z wewnętrznymi wytycznymi przedsiębiorstwa, dostosowując ją do specyfiki
zakładu, konkretnego wózka i przewożonego ładunku. W procesie analizy otoczenia system eliminuje fałszywe alarmy,
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zwiększenie bezpieczeństwa nie odbywa
się więc kosztem wydajności przeładunReversing Warning Plus, fot. Still
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PYTANIA
I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE

TECHNOLOGII RFID
DARIUSZ J. KAWECKI, ETISOFT
Technologia RFID staje się coraz bardziej popularna. Nie jest już rozwiązaniem przyszłości,
a każdego dnia wspiera funkcjonowanie wielu firm i organizacji. Przedstawiamy 5 pytań
dotyczących rozwiązania RFID.
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JAKIE MOŻLIWOŚCI DAJE
TECHNOLOGIA RFID?

Jesteśmy wówczas w stanie na bieżąco

kod jest czytelny. Możliwość modyfikacji

reagować, uzupełniając braki lub likwidu-

zawartości pamięci pozwala na dopisy-

Możliwość jednoczesnego odczytu wielu

jąc nadmierne zapasy. Brak konieczności

wanie dodatkowych informacji np. na linii

znaczników (nawet do kilkuset tagów

bezpośredniej widoczności taga – umoż-

produkcyjnej, kasowanie, czy też zmienia-

na sekundę). Pozwala przykładowo na

liwia jego odczyt bez względu na jego

nie całkowite zawartości pamięci np. po

zwiększenie częstotliwości inwentaryza-

umiejscowienie. Możemy go z premedy-

„przejściu” całego cyklu produkcyjnego.

cji w firmie, dzięki czemu o faktycznych

tacją ukryć (np. wewnątrz opakowania,

Tego wszystkiego nie uda nam się zrobić

stanach możemy dowiadywać się nie

czy obudowy) lub też nie przejmować się

z raz wydrukowanym kodem kreskowym.

tylko na koniec roku, ale nawet na ko-

tym czy dany przedmiot jest odwrócony

Szyfrowanie danych pozwala na dostęp

niec tygodnia, czy nawet dnia lub zmiany.

właściwą stroną w kierunku czytnika i czy

do zawartości pamięci tylko uprawnionym

T E C H N O L O G I E

CZYTASZ: Pytania i odpowiedzi dotyczące technologii RFID

technologie

bezpieczny magazyn
osobom/systemom. To tylko podstawo-

a zyskujący coraz większą popularność

w specyfikacjach określają jego żywot-

we zalety omawianej technologii, a już

standard NFC.

ność na kilka lat, na 100000 zapisów.

» UHF (Ultra High Frequency) (w Euro-

Większość dostępnych na rynku rozwią-

pie 865-868 Mhz) – średnia odległość

zań to tzw. tagi pasywne, które nie posia-

odczytu wynosi od kilkudziesięciu cen-

dają własnej baterii, więc nie ma też po-

tymetrów do kilku metrów, mimo to

trzeby ich wymiany. Istnieją również tagi

CZY RFID NADAJE SIĘ TYLKO
DO ODCZYTU Z BLISKIEJ/
DALEKIEJ ODLEGŁOŚCI?

możemy wykorzystać znaczniki RFID

z własnym zasilaniem, tzw. tagi aktywne,

również tam, gdzie wymagamy ogra-

czy też tzw. BAP (battery asissted passive

niczenia zasięgu do kilku centymetrów

tags), jednak są to już rozwiązania specja-

Wszystko zależy od tego, której ze wspo-

lub gdy wymagany jest odczyt nawet

listycznie i o wiele rzadziej spotykane niż

mnianych wcześniej technologii użyjemy.

z kilkunastu metrów.

tagi pasywne.

pokazujące jak wiele różni ją od standardowych kodów kreskowych.

W dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że:

CZY RFID JEST DROGIE?

zwala na odczyt znacznika maksymalnie

CZY METAL JEST PRZESZKODĄ
W KORZYSTANIU Z RFID?

z kilku centymetrów – stosujemy ją

Do niedawna rzeczywiście w niektórych

oraz jedna z większych barier we wdro-

głównie w systemach dostępowych,

zastosowaniach (obecność metalu, cie-

żeniach nowych rozwiązań. Dzieje się

rejestracji czasu pracy oraz… do iden-

czy) technologia RFID nie sprawdzała się

tak głównie wtedy, kiedy porównamy

tyfikacji zwierząt.

» LF (Low Frequency) (125 KHz) – po-

Ulubione stwierdzenie działów zakupu

najlepiej. Jednak i tu w ostatnich latach

bezpośredni koszt tradycyjnych etykiet

» HF (High Frequency) (13,56 MHz) –

nastąpił znaczny postęp. Bez problemu

oraz etykiet RFID. Zapominamy o tym co

odczyt od kilku centymetrów do teo-

możemy znaleźć rozwiązania, które do-

dostajemy dodatkowo korzystając z tego

retycznie nawet metra – wykorzysty-

skonale sprawdzą się nawet w najbardziej

drugiego rozwiązania. To tak jakby po-

wana do odczytu pojedynczych tagów

wymagających środowiskach.

równać cenę „malucha” i Mercedesa –

w wielu zastosowaniach. Od systemów

„maluch” zawsze będzie tańszy tylko…

produkcyjnych, przez biblioteki, sys-

jakoś większość jeździ innymi modelami
samochodów.

rozwiązania marketingowe. Jednym ze

NA ILE WYSTARCZA BATERIA
TAGA RFID?

standardów działających w tej często-

Kiedy będę musiał wymienić etykietkę?

wych korzyści i możliwości, o których nie

tliwości jest wspomniany wcześniej,

Najczęściej nigdy – dostawcy inlayów

myśleliśmy, korzystając z tradycyjnych

temy dostępowe, aż do płatności, czy

Rozwiązania RFID dają wiele dodatko-

kodów kreskowych. Dopiero
uwzględniając wszystkie wartości dodane (zarówno zyski,
jak i wyeliminowane straty)
możemy zastanawiać się, czy
znajdujemy biznesowe uzasadnienie stosowania technologii RFID.

Możliwość jednoczesnego odczytu wielu znaczników (nawet
do kilkuset tagów na sekundę),
zasięg od kilku centymetrów
do nawet kilkunastu metrów,
kilkuletnia żywotność inlayów
– to tylko niektóre z zalet, które
biznesowo uzasadniają inwestycję w etykiety RFID.
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fot. Etisoft

NOWY WYMIAR
ZAUTOMATYZOWANIA
MAGAZYNÓW
ETISOFT
Pierwsze pojazdy typu AGV (Automated Guided Vehicles), które w sposób bezobsługowy
transportowały gotowe wyroby lub komponenty produkcyjne w zakładach przemysłowych,
powstały ponad pół wieku temu. W ciągu ostatnich kilku lat pojawił się także udoskonalony
rodzaj wewnętrznego systemu logistycznego oparty o AMR (Autonomous Mobile Robots),
czyli autonomiczne roboty mobilne.

43

Metody takiego transportu stają się coraz to popularniejsze

AMR, stanowiąc część kompleksowego systemu intralogistycz-

w fabrykach, magazynach i wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba

nego wspomagają procesy produkcyjne i logistyczne w kolejnych

zapewnienia powtarzalnych dostaw materiałów. Roboty AGV/

magazynach. Czym się wyróżniają? Sprawdźmy.

T E C H N O L O G I E

CZYTASZ: Nowy wymiar zautomatyzowania magazynów

technologie

bezpieczny magazyn
Roboty klasy AGV/ AMR przeznaczone do transportu standardowych palet
EPAL/EUR oraz koszy logistycznych –
zaprojektowano do autonomicznej pracy pod kontrolą systemu IntraFleet 4.0,

Automatyzacja intralogistyki pozwala

zintegrowanego z systemem zarządzania

na obniżenie kosztów oraz zwiększenie

dostawami. Takie rozwiązanie pozwala
na równoczesne koordynowanie pracy

bezpieczeństwa w magazynie.

wielu robotów AMR. Etisoft tworzy także
nowego robota AMR w ramach projektu
unijnego LOTIS (Low Temperature Intralogistics System), o unikatowych parametrach. Robot będzie mógł pracować

są elastyczne i odpowiadają na konkret-

w temperaturze poniżej – 20°C występu-

ne potrzeby klienta. – dodaje ekspert.

jących mroźniach, a dzięki zastosowaniu

Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy cer-

SYMULACJA PROCESÓW
I PROFESJONALNE WSPARCIE

odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych

tyfikowanych systemów bezpieczeństwa,

Do projektowania systemów intralo-

nie będą mu straszne także silne zapylenie

rozwiązanie spełnia najwyższe wyma-

gistycznych wykorzystuje się wiedzę

oraz duża wilgoć.

gania w zakresie współpracy robotów

w obszarze zarządzania wspartą przez

z ludźmi. Wydajne i bezpieczne, a do tego

nowoczesne technologie. Systemy intra-

efektywne i bardzo uniwersalne, systemy

logistyczne dostarczane przed wdroże-

intralogistyczne bazujące na robotyce

niem są poddawane analizie w oparciu

mobilnej przenoszą procesy produkcyjne

o symulację numeryczną w oprogramo-

i logistyczne w nową erę Przemysłu 4.0.

waniu FlexSim. Dzięki temu procesy lo-

KOMPLEKSOWY SYSTEM
INTRALOGISTYCZNY
INTRAFLEET 4.0
Jakie korzyści biznesowe daje automaty-

gistyczne projektowane są z uwzględnie-

zacja intralogistyki? Poprzez optymaliza-

niem planu produkcji oraz istniejących
zakłóceń procesu, a zaprojektowany

nego. Etisoft, w ramach wdrożenia, inte-

SYSTEMY INTRALOGISTYCZNE
BAZUJĄCE NA ROBOTYCE
MOBILNEJ W TRANSPORCIE
WEWNĘTRZNYM

gruje IntraFleet 4.0 z innymi systemami.

Dzięki robotą typu AGV/AMR, praca czło-

m.in. infrastrukturę hali produkcyjnej

– Dostosowujemy przy tym roboty do

wieka, polegająca na obsłudze transportu,

i magazynu, ruch pracowników oraz in-

wymagań klienta oraz ograniczeń wynika-

zostaje zredukowania do minimum. Od-

nych pojazdów a także aspekty bezpiecz-

jących z istniejącej infrastruktury zakładu

ciążając personel, zwiększa się efektyw-

nego funkcjonowania systemu. Współ-

przemysłowego – np. modyfikując ich wy-

ność logistyki wewnętrznej a ludzi można

praca z firmą, która jest jednocześnie

miary, użyte podzespoły czy zastosowane

dedykować do realizacji innych, mniej

projektantem i producentem robotów

systemy bezpieczeństwa oraz nawigacji.

uciążliwych zadań. System IntraFleet

oraz oprogramowania, ma wiele innych

Aktualnie jest opracowywany system

4.0 zarządza transportem wewnętrznym

zalet. Pozwala m.in. w łatwy i szybki spo-

automatycznej wymiany akumulatorów

i optymalizuje go – także w zakresie pro-

sób wprowadzać niezbędne modyfikacje.

w ramach projektu unijnego HEPIS (High

cesów zarzadzania energią. W zależności

Ponieważ Etisoft sam integruje swoje

Efficiency and Performance Intralogistics

od celów biznesowych wyznacza, a na-

rozwiązania, posiada pełną kontrolę nad

System). Pozwoli on nam na zwiększenie

stępnie poddaje ciągłej analizie oraz ak-

efektem końcowym. Klienci z kolei, mając

wydajności systemu przy jednoczesnym

tualizacji ścieżkę krytyczną dla zadanego

tylko jeden punkt kontaktu, w razie po-

obniżeniu kosztów funkcjonowania roz-

planu misji. Minimalizuje przy tym ryzyko

trzeby nie muszą szukać pomocy w kilku

wiązania – mówi dr inż. Wojciech Klein.

kolizji i prognozuje zatory. Przyjazny in-

miejscach. W połączeniu z profesjonal-

– Zarówno roboty jak i oprogramowanie

terfejs aplikacji webowej sprawia, że jego

nym Service Desk 24/7, mogą liczyć na

są zasługą innowacyjnej myśli inżynier-

obsługa jest bezproblemowa i łatwa do

wsparcie zawsze i wszędzie, kiedy tylko

skiej Etisoft. Dlatego nasze rozwiązania

przyswojenia przez pracowników.

tego potrzebują.

cję procesów intralogistycznych pozwala
na obniżenie kosztów oraz zwiększenie
bezpieczeństwa transportu wewnętrz-
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system można sprawdzić w warunkach
wirtualnych przed jego rzeczywistym
wdrożeniem. Bierze się też pod uwagę

