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BEHAPOWIEC
KTO TO TAKI?
JAROSŁAW BRZOZA
Behapowiec to pracownik jak każdy inny, jedynie bardziej drobiazgowy. Ważne jest, by zawsze
był pomocny dla drugiego człowieka, nie okazywał wyższości, a przypominał o tym, o czym
często wszyscy zapominają. „Pamiętaj, że w domu ktoś na ciebie czeka” – powtarza bez końca.

3

A KIM DLA CIEBIE, SZEFIE, JEST BEHAPOWIEC?

A także od zaangażowania, doświadczenia i wiedzy praktycznej,

Może to ta osoba, która często prosi o pieniądze na niepotrzebne

zdolności interpersonalnych i podejścia do swoich obowiązków.

inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pracowników? Zdaje

Za stosem przepisów skrywa się uśmiechnięty gość, który po-

się, że to właśnie on męczy nudnymi szkoleniami i zbędnymi

czuciem humoru i pozytywnym nastawieniem sprawi, że praca

audytami. Mówi się, że zawsze szuka dziury w całym. Najpraw-

stanie się łatwiejsza i przyjemniejsza. Swoją charyzmą i pasją

dopodobniej to jednak ten gość, który dba o to, żebyś ty mógł

potrafi pobudzić całą załogę do myślenia podczas wykonywania

spać spokojnie.

najprostszych czynności.

W gruncie rzeczy to behapowiec zajmuje się wszystkim

Po wielu latach doświadczeń w BHP powtarzam, że pracownik,

tym, na co inni nie mają czasu. Spędza długie godziny na po-

który czuje się bezpiecznie, ma przestrzeń, by się rozwijać. Moim

szukiwaniu najmniejszych uchybień, aby uchronić firmę przed

zadaniem jest dopilnować, aby taki stan osiągnąć. Najbardziej

widmem kar finansowych. Oprócz tego zawsze doradzi w roz-

w tej pracy lubię spotykać ciekawych ludzi. Od każdego można

maitych kwestiach, przedstawi nowinki branżowe i zaproponuje

się wiele nauczyć i wyciągnąć coś dla siebie. Staram się stwarzać

usprawnienia. Najważniejsze jednak, że to właśnie behapowiec

przyjazną atmosferę, aby pracownicy mogli przyjść do mnie z każ-

prześledzi najróżniejsze scenariusze i zareaguje z wyprzedze-

dym problemem, a szef miał pewność, że bezpieczeństwo firmy

niem, widząc ryzyko, aby wszyscy mogli czuć się bezpiecznie

jest w dobrych rękach. Lubię to, co robię, chętnie dzielę się swoimi

i pracować wydajnie.

obserwacjami i uważnie słucham spostrzeżeń innych. Z przyjem-

Mimo że często przypina mu się łatkę nudziarza, to postrzeganie behapowca w dużym stopniu zależy od niego samego.
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nością znajdę czas na miłą rozmowę przy smacznej kawie.
Zapraszam do dyskusji.
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fot. SEGRO

AKADEMIA SEGRO
W MAGAZYNIE
SEGRO
Finał projektu Akademia SEGRO organizowanego przez firmę SEGRO, dewelopera, zarządcę
i właściciela powierzchni produkcyjno-magazynowych i Fundację Wspierania Edukacji i Rozwoju
„Innowatorium”, odbył się 12 października w SEGRO Logistics Park Stryków. Akademia SEGRO
to pierwszy tego typu projekt edukacyjny w Polsce, popularyzujący naukę języka angielskiego,
przy jednoczesnym przybliżaniu młodzieży branży magazynowo-produkcyjnej.
4
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funkcjonowania naszej branży. Jesteśmy
dumni, ponieważ jest to w naszym kraju
pierwszy tego typu projekt – mówi Bożena Krawczyk, Dyrektor d.s. Inwestycji
SEGRO na Europę Centralną i dodaje:
Mamy nadzieję, że kursy języka angielskiego zwiększą szansę młodzieży na
rynku pracy, a same gry będą inspiracją
dla wielu uczniów, którzy zastanawiają
się nad kierunkiem swojej dalszej edukacji, a w przyszłości również i kariery
zawodowej.
Za opracowanie merytorycznej części
projektu odpowiadała Fundacja „Innowatorium”, która działa od 2010 roku,
a jej głównym celem jest wprowadzanie

fot. SEGRO

nowoczesnych narzędzi do systemu naW pierwszej edycji projektu wzięło udział prawie 300 uczniów

uczania oraz podnoszenie wiedzy nauczycieli. W ramach swojej

trzecich klas z siedmiu szkół średnich z Łodzi i Poznania oraz ich

działalności fundacja wspiera rozwój kompetencji miękkich,

okolic, a zatem z dwóch z sześciu lokalizacji, w których znajdują

umiejętności podejmowania decyzji i komunikacji oraz zarzą-

się parki logistyczne SEGRO w Polsce. Pierwszy etap, realizowa-

dzania.

ny pod koniec września w szkołach, polegał na autorskiej grze

– Bardzo cieszymy się z efektów wspólnej inicjatywy z SE-

negocjacyjnej przygotowanej w języku angielskim przez fundację

GRO w ramach Akademii. Edukacja to często dla młodzieży

„Innowatorium”. Połowa uczniów wcieliła się w klienta, połowa

monotonny obowiązek, a tego typu projekty pozwalają uroz-

w zarządcę magazynu, a zadaniem było wynegocjowanie jak

maicić szkolną codzienność i wnoszą mnóstwo dodatkowych,

najlepszych stawek. Z każdej z siedmiu szkół do finału dostało

świeżych informacji do młodych, chłonnych głów. Fundacja

się czterech uczniów. Finał, również prowadzony w języku an-

stara się budzić w młodzieży nowe zainteresowania, które

gielskim, polegał na jak najlepszym zarządzeniu klientami w po-

pomogą im przyszłości wybrać własną ścieżkę zawodową.

wierzchni magazynowej, biorąc pod uwagę specyfikę ich branży

Chcemy, aby nastąpiła zmiana, która pozwoli na dostosowanie

oraz indywidualne potrzeby. Zwycięzcy z Zespołu Szkół Mecha-

procesu edukacyjnego do obecnych realiów oraz do potrzeb

nicznych im. KEN w Poznaniu oraz Technikum Energetycznego

rynku, również tego magazynowego – wyjaśnia Teodor Sob-

w Poznaniu otrzymali profesjonalne kursy języka angielskiego.

czak, Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Edukacji i Rozwoju

Jednym z długofalowych celów programu „Odpowiedzialne SEGRO” jest wsparcie lokalnych społeczności,
między innymi w obszarach edukacji, zatrudnienia
czy ochrony środowiska naturalnego. Akademia SEGRO to wsparcie dla młodzieży, szczególnie z mniej
zasobnych środowisk, w obszarze nauki języka,
a jednocześnie próba przybliżenia im branży magazynowo-produkcyjnej jako atrakcyjnego miejsca pracy
w dorosłym życiu.
– Akademia SEGRO realizowana we współpracy
z Fundacją „Innowatorium” idealnie wpisuje się
w cele naszego nowego programu „Odpowiedzialne
SEGRO”. W kreatywny sposób, przy wykorzystaniu
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autorskich gier symulacyjnych, zachęcamy młodzież
do nauki języka, a przy okazji prezentujmy zasady
fot. SEGRO
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„Innowatorium”.

CZYTASZ: EURopalety po 31 grudnia 2021
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EUROPALETY
PO 31 GRUDNIA 2021
REDAKCJA
Rok 2021 dla użytkowników europalet jest wyjątkowy pod każdym względem. Ceny tych
uniwersalnych nośników transportowych biją wszelkie rekordy, a mimo to dostępność nie
gwarantuje komfortu operacyjnego. Gdy dodamy do tego zamieszanie z wymiennością palet
w poolu otwartym, mamy pełny obraz problemów, z jakimi zmagają się użytkownicy europalet.

6

W październiku br. Międzynarodowy

w którym czytamy: „Członkowie UIC jed-

60 lat, UIC jest i pozostanie wiarygod-

Związek Kolei – Union Internationale des

nogłośnie zgodzili się na dalszą wymianę

nym partnerem dla użytkowników palet

Chemins de fer (UIC) wydał oświadczenie,

palet EUR i EPAL. Tak jak przez ostatnie

EUR. Od 60 lat znak »EUR« na palecie

B E Z P I E C Z N Y
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jest gwarancją jej wymienności i ścisłej

ków otwartego poolu tzw. „białych” palet.

czy, co i jak wymieniać! Jedynym zada-

kontroli jakości. Europalety mogą być pro-

„Ponieważ okres przejściowy, o którym

niem obu organizacji jest zapewnienie,

dukowane i naprawiane wyłącznie przez

mowa w zaleceniu, wygasa z końcem

że licencjobiorcy utrzymają wymaganą

licencjonowane firmy. Wielokrotne użycie

2021 r., Międzynarodowy Związek Kolei

jakość wymiennych europalet i że w miarę

i wymienność palety EUR sprawiają, że

(UIC) z siedzibą w Paryżu po raz kolejny

możliwości zapobiegać będą fałszowaniu

jest ona trwałym nośnikiem ładunku. I tak

pragnie zwrócić uwagę użytkowników,

marki” – czytamy w komunikacie UIC.

pozostanie w przyszłości, nawet w 2022

że nie ma żadnego powodu, aby stosować

Został miesiąc do wyznaczonego ter-

roku i później!”.

się do tego zalecenia EPAL. Członkowie

minu. Jak zachowają się użytkownicy?

Grupy producentów mające licencję

UIC jednogłośnie opowiedzieli się za wy-

Zapewne racjonalnie, skoro bowiem obie

UIC na produkcję palet EUR gwarantują

mianą obu palet nawet po upływie okresu

organizacje gwarantują tę samą jakość

nie tylko jakość produkcji i napraw palet

przejściowego. Co więcej, ani UIC, ani

palet, nie ma powodu, aby nie wymieniać

EUR, ale i kontrolę dedykowanej jed-

EPAL nie określają, które palety są wymie-

nośników. Obecny stan wydaje się też

nostki kontrolnej SGS. Międzynarodowy

niane w otwartym poolu palet wymien-

wszystkich zadowalać. Czy więc trzeba

Związek Kolei przypomina w komunika-

nych, tylko użytkownicy decydują o tym,

coś zmieniać?

cie, że tylko palety oznaczone symbolem EUR w owalu spełniają wymagania
jakościowe i że będzie nadal rzetelnie
przeprowadzać kontrole i standaryzację
palety EUR w otwartym poolu, a także
zapewniać dostęp do licencji udzielanych
przez członków UIC.
Cytowana w komunikacie Sandra Gehenot, dyrektor frachtu UIC, powiedziała:
„Paleta EUR jest w logistyce od ponad 60
lat. Sprawdziła się ponad wszystko i jako
oryginał jest również dawcą nazwy dla
potocznego terminu »Paleta euro – europaleta«. Dla UIC jest zatem rzeczą oczywistą, że jako niezawodny partner i główny
użytkownik będzie nadal gwarantować
nieskrępowaną wymianę w otwartym
poolu palet wymiennych w nadchodzących latach".
Warto przypomnieć że w 2017 roku
EPAL ogłosił rekomendację wymienności
palety UIC EUR z paletą EPAL tylko do
31 grudnia 2021 r. To oznacza, że później
nie będzie można wymieniać palet, a użytkownicy będą zmuszeni do segregacji, co
jest dodatkowym obciążeniem dla mocno
obłożonych pracą magazynów. Komunikat wywołał bardzo duże zamieszanie,
jednak po pewnym czasie emocje opadły
i palety wymieniane są w zwykłym trybie.
Ta sytuacja zwiększyła zainteresowanie
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wynajmem palet w poolach kolorowych,
co nie jest dobrym sygnałem dla uczestni-
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fot. Palomat

AUTOMATYCZNY
MAGAZYNEK
PALOMAT®
ROMA DUDZIŃSKA
Gospodarka magazynowa zmierza w kierunku automatyzowania procesów. Główne przyczyny
zmian to brak rąk do pracy, a także rozwój i cyfryzacja procesów logistycznych. Automatyzacja
w magazynie nie jest łatwa, bo praca ręczna ma znaczący udział w operacjach składowania czy
kompletacji towarów. Szybko zapełniają się obszary, w których można wprowadzić urządzenia
automatyczne w procesy.
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CZYTASZ: Automatyczny magazynek PALOMAT®
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Bez wątpienia automatyzacja to jeden z podstawowych sposobów na poprawę wydajności procesów, a ostatnio również narzędzie zapobiegania skutkom pandemii. Urządzenia usprawniające pracę, czyniąc ją efektywniejszą i bezpieczniejszą, znajdują
swoje miejsce w magazynie. Magazynek PALOMAT® zapewnia

Magazynek PALOMAT® za-

automatyzację składowania palet, zwiększa wydajność ich zała-

pewnia automatyzację składo-

dunku na stos i ich rozładunku (sztaplowania i desztaplowania),

wania palet i zwiększa wydaj-

a także wyręcza pracowników w podnoszeniu ciężkich palet.
Automatyczny magazynek PALOMAT® staje się integralną

ność załadunku i rozładunku.

częścią procesów przepływu materiałów w produkcji, w dziale
pakowania lub w każdym innym miejscu, w którym występuje
potrzeba sztaplowania i desztaplowania pustych palet na

» większa wydajność zgodnie z filozofią lean manufacturing

poziomie podłogi. To stale doskonalony produkt dostosowy-

(większa sprawność przy zużyciu mniejszej ilości zasobów).

wany do potrzeb klientów. Spełnia najwyższe wymogi rynku
w zakresie ergonomii, wydajności procesów i odpowiednich

PALOMAT® sztapluje i desztapluje puste palety pojedynczo,
opcjonalnie można zamówić maszynę, która obsłuży 5 palet

warunków pracy.

jednocześnie. Obsługa nośników odbywa się na poziomie podłogi. Proces jest automatyczny, urządzenie podnosi lub opuszcza

BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI STAWIA SIĘ NA
PIERWSZYM MIEJSCU.

cały stos, co pozwala łatwo wstawić nową paletę na poziomie

„Zielone” i ekologiczne inwestycje zyskują na znaczeniu, prio-

umożliwia również załadunek lub wyładunek całego stosu palet

rytetem jest redukowanie lub eliminowanie negatywnego od-

jednocześnie (15 lub 25 palet). Do obsługi maszyny służy panel

działywania na środowisko. Wspieramy ten ekologiczny trend.

dotykowy.

podłogi z użyciem np. ręcznego wózka paletowego. PALOMAT

Znaczna część naszego asortymentu jest w 100% zasilana

Zasilany wyłącznie prądem zmiennym PALOMAT® Greenli-

elektrycznie. Standardowe gniazdo sieciowe 230 V wystarczy,

ne to doskonałe rozwiązanie przy sztaplowaniu i desztaplowaniu

aby natychmiast przejść na wydajniejsze i łatwiejsze w obsłudze

pojedynczych palet. Dostępny jest model do pracy w chłodniach

składowanie palet.

w temperaturze -25°C / -13°F. Można ustawić go wszędzie tam,

Magazynek palet PALOMAT® jest duńskim produktem

gdzie znajduje się gniazdo prądu zmiennego o napięciu 230 V.

wytwarzanym od 1992 roku. To urządzenie certyfikowane na

Urządzenie jest od razu gotowe do użycia. Jeśli konfiguracja

oznaczenie CE, co gwarantuje, że maszynę wyprodukowano

przepływu towarów się zmieni, można łatwo przestawić PALO-

zgodnie z surowymi wymogami bezpieczeństwa, ochrony zdro-

MAT® Greenline w inne miejsce.

wia i oddziaływania na środowisko.
Produkty PALOMAT® są sprzedawane przez dilerów w większości krajów Europy, w USA, w Ameryce Południowej, Australii

Palety można wstawiać i pobierać z użyciem ręcznego wózka
paletowego, wózka elektrycznego lub czołowego wózka widłowego. Obsługa nośników odbywa się na poziomie podłogi.

i Azji. W Polsce dystrybutorem zapewniającym również pełną

PALOMAT® Flexomatic jest zasilany sprężonym powie-

opiekę serwisową jest firma Osprzęt Roma Dudzińska Sp. z o.o.

trzem, a prądu potrzeba jedynie do sterowania. To najlepsze

Korzyści stosowania magazynku palet PALOMAT®:
» oszczędność miejsca i porządek w miejscu pracy,
» optymalizacja przepływu palet,
» bezpieczne środowisko pracy,
» ograniczenie uszkodzeń palet,
» wyeliminowanie ręcznego podnoszenia palet,
» mniej kontuzji pleców, urazów rąk i stóp,
» mniej zwolnień chorobowych pracowników,
» szybszy dostęp do palet,

9

» zredukowanie przejazdów wózkami widłowymi,
» skrócenie czasu operacji,
fot. Palomat
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CZYTASZ: Automatyczny magazynek PALOMAT®

bezpieczny magazyn
urządzenie do sztaplowania i desztaplowania pojedynczych
palet, gdy wykorzystuje się sprężone powietrze jako źródło
zasilania napędu.
Jak w każdym urządzeniu tej marki palety można wstawiać
i pobierać z użyciem ręcznego wózka paletowego, wózka elektrycznego lub czołowego wózka widłowego. Obsługa wszystkich
palet odbywa się na poziomie podłogi.
Wybór urządzenia PALOMAT® 5 polecamy, gdy sztapluje
i desztapluje się więcej niż jedną paletę. Ten model doskonale
radzi sobie z 5 paletami jednocześnie, zwiększając efektywność
operacyjną w magazynie. PALOMAT® 5 jest całkowicie zasilany prądem zmiennym. Mobilność operacyjna tych urządzeń to
niewątpliwy atut, bo można ustawić je tam, gdzie jest dostęp do
gniazda prądu zmiennego o napięciu 230 V.
PALOMAT® Adjustable jest zasilany sprężonym powietrzem,
zasilania elektrycznego wymaga jedynie sterowanie. To urządzenie przygotowane do sztaplowania i desztaplowania dwu
rozmiarów palet w jednym magazynie.
Umożliwia sztaplowanie i desztaplowanie palet o wymiarach
1200×800mm oraz 1200×1000mm za pomocą jednego urządzenia. Przełączanie z jednego rozmiaru magazynowanej palety
na drugi zajmuje tylko 5 sekund – wystarczy nacisnąć przycisk
i delikatnie pociągnąć lub pchnąć lewą stronę urządzenia, a Palomat dostosuje się do wybranego typu nośnika.
PALOMAT®1/2 Pallets jest oferowany w wersjach Greenline
(zasilany prądem zmiennym) i Flexomatic (zasilany powietrzem
i prądem zmiennym). Magazynek 1/2 Pallets stanowi doskonałe
rozwiązanie w przypadku sztaplowania i desztaplowania pojedynczych półpalet. Wersja Greenline może pracować w chłodniach w temperaturze -25°C / -13°F.
PALOMAT® Double Up zapewnia sztaplowanie i desztaplowanie dwóch palet 1+1 na jednej linii. Automat jest zasilany
elektrycznie, można ustawić go w miejscach, gdzie dostępne jest
gniazdo prądu zmiennego o napięciu 230 V.
Automatyzacja procesów gospodarki paletowej jest naturalnym elementem strategii automatyzacji w magazynie. Podstawową grupę rodzajową urządzeń marki PALOMAT® można
konfigurować na indywidualne zamówienie, całkowicie dopasowane do rozmiaru palet stosowanych w konkretnym magazynie.
PALOMAT® to konstrukcja modułowa, którą łatwo dopasować do licznych rozmiarów palet stosowanych na rynku. Dzięki
ponad 25-letniemu doświadczeniu w projektowaniu i produkcji
magazynków palet producent może dostarczyć PALOMAT® na
indywidualne zamówienie, dopasowując go do stosowanego
rozmiaru palet. PALOMAT® może pracować ze wszystkimi pa-
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letami z drewna, tworzyw sztucznych i metalu, niezależnie od
ich długości, szerokości lub wysokości.

B E Z P I E C Z N Y

M I X

bezpieczny mix

CZYTASZ: Ograniczenie ryzyka pożaru i zwiększenie efektywności pracowników

kultura bezpieczen’stwa

bezpieczny magazyn

OGRANICZENIE
RYZYKA POŻARU

I ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI
PRACOWNIKÓW
MACIEJ LASKOWSKI
Główny Inspektorat Sanitarny zliczył, że w 2019 r. 21 proc. Polaków przyznawało się do
codziennego palenia papierosów1. W związku z tym można założyć, że pali co najmniej jeden
na pięciu pracowników. W przypadku dużych zakładów mówimy o kilkudziesięciu lub nawet
kilkuset osobach. Palący pracownicy, którzy robią to w nieodpowiednim miejscu lub wbrew
przepisom, zwiększają ryzyko zaprószenia ognia, a tym samym ryzyko pożaru w obiekcie. Można
je ograniczyć, organizując profesjonalną przestrzeń do palenia tytoniu.
1

GIS, „Postawy Polaków wobec palenia tytoniu – Raport 2019 r.” https://www.gov.pl/web/gis/postawy-polakow-wobec-palenia-tytoniu--raport-2017
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K U L T U R A

B E Z P I E C Z E Ń S T W A

CZYTASZ: Ograniczenie ryzyka pożarui zwiększenie efektywności pracowników

kultura bezpieczen’stwa

bezpieczny magazyn
Ze statystyk Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej wynika, że w 2020 r. odnotowano 993 pożary w obiektach magazynowych i 2327 w obiektach
produkcyjnych2. Te dane najlepiej świadczą o tym, że
przestróg przed nieumyślnym zaprószeniem ognia

Hale produkcyjne, magazyny lub

w miejscu pracy nie można lekceważyć. To realne

sortownie to miejsca szczególnie

zagrożenie, dlatego należy je ograniczać wszelkimi
możliwymi sposobami: wdrażaniem procedur bezpie-

narażone na zaprószenie ognia.

czeństwa, stosowaniem się do regulaminu pracy, ale

Jedną z tego przyczyn mogą być

też właściwą organizacją przestrzeni zakładu. Przyczyny pożarów są różne, lecz część z nich na pewno

tlące się niedopałki papierosów.

spowodowana jest nieodpowiednim zachowaniem

Ryzyko podobnych sytuacji rośnie

osób przebywających w obiekcie przemysłowym.

NIEPRZYGOTOWANIE OBIEKTU DLA
PALACZY ZWIĘKSZA RYZYKO POŻARU

w obiektach, które nie mają
wyznaczonej przestrzeni dla osób
palących.

Hale produkcyjne, magazyny, sortownie czy inne
obiekty przemysłowe to miejsca szczególnie narażone na zaprószenie ognia. Jedną z tego przyczyn
mogą być tlące się niedopałki papierosów rzucane
pośpiesznie przez pracowników w nieodpowiednie
miejsce. Ryzyko podobnych sytuacji rośnie w obiektach, które nie mają wyznaczonej przestrzeni dla osób palących.

konstrukcja wykonana jest z trwałych, niepalnych materiałów,

Brak takiego miejsca często powoduje powstawanie tzw. dzikich

a dzięki wyposażeniu takiemu jak samogaszące, hermetyczne

palarni, które nie mając zabezpieczeń przeciwogniowych czy

popielnice, skutecznie eliminuje ryzyko zaprószenia ognia. Efek-

hermetycznych popielnic stwarzają poważne zagrożenie.

tywna wentylacja oraz wielostopniowy system filtracji gwaran-

Ryzyko zwiększa się, gdy w kompleksie składowane są przed-
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tują natomiast, że dym nie będzie wydostawał się na zewnątrz.

mioty lub substancje łatwopalne. Wtedy żar czy niedopałek

Wyposażenie kabiny można modyfikować i rozwijać w zależ-

papierosa stanowią śmiertelne zagrożenie, bo każde zaprósze-

ności od indywidualnych potrzeb. W obiektach przemysłowych

nie ognia może skutkować trudnym do ujarzmienia pożarem.

rzadko stosuje się jednak elementy takie jak podnóżki czy sie-

W związku z tym najlepszym rozwiązaniem proponowanym

dziska, które wydłużają czas spędzany na paleniu. Przydatnym

właścicielom zakładów przemysłowych jest wyposażenie obiektu

elementem może być natomiast elektroniczny wyświetlacz znaj-

w profesjonalną palarnię, odizolowaną od reszty otoczenia. Takie

dujący się w nowoczesnych urządzeniach tego typu. Pracodawca

miejsce podnosi bezpieczeństwo, gdyż skupia palaczy w bezpiecz-

może wykorzystać go do wyświetlania ważnych komunikatów,

nej przestrzeni, skraca ich czas dojścia do miejsca palenia, a zara-

w tym tych dotyczących BHP oraz informacji z życia firmy lub

zem umożliwia większą kontrolę oraz podnosi wydajność pracy.

innych, dowolnych obrazów i treści.

PALARNIA CZYLI WŁAŚCIWIE CO?
Duszne pokoiki, z którymi pojęcie palarnia mogło kojarzyć się

DOBRA LOKALIZACJA ZWIĘKSZA
BEZPIECZEŃSTWO I SKRACA CZAS PRZERWY

jeszcze niedawno, nie mają nic wspólnego z tym, jak to wygląda

Dobrym miejscem na usytuowanie kabiny dla palących są duże

obecnie. Dziś palarnia to profesjonalne urządzenie w formie

i wentylowane pomieszczenia, takie jak hale magazynowe i prze-

przeszklonej kabiny z wydajnym systemem wentylacyjnym. Jej

mysłowe. To przestrzeń, w której pracownicy spędzają najwięcej

2

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo. W: Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2020 https://dane.gov.pl/pl/dataset/2080,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-pan/resource/27903/table

K U L T U R A

B E Z P I E C Z E Ń S T W A

CZYTASZ: Ograniczenie ryzyka pożarui zwiększenie efektywności pracowników

bezpieczny magazyn

kultura bezpieczen’stwa

czasu, co sprawia, że wyjście na papierosa nie wymaga pokonywania dużego dystansu. W wyznaczeniu najlepszej lokalizacji
na palarnię pomaga obserwacja ścieżek, którymi przemieszczają
się pracownicy. Po dokonanej analizie często dochodzi się do
wniosku, że najodpowiedniejszym miejscem będzie to w pobliżu
szatni czy łazienek lub innego kluczowego punktu.
Powyższe zalecenia dotyczą zwykłych magazynów i obiektów

Duszne pokoiki, z którymi
pojęcie palarnia mogło

przemysłowych, czyli tych w których ryzyko pożaru nie jest

kojarzyć się jeszcze niedawno,

szczególnie wysokie. Jeżeli jednak na hali znajdują się produkty

nie mają nic wspólnego

i substancje łatwopalne, wtedy palarnia powinna zostać wyznaczona w odpowiedniej odległości od niebezpiecznych materia-

z tym, jak to wygląda

łów. Często wybieranym rozwiązaniem jest umiejscowienie ka-

obecnie. Dziś palarnia to

biny w ciągu komunikacyjnym łączącym część socjalną zakładu
z częścią produkcyjną. Niezależnie od rozważanych możliwości,

profesjonalne urządzenie

ostateczna decyzja dotycząca umiejscowienia palarni zawsze

w formie przeszklonej kabiny

musi być skonsultowana z inspektorem BHP.
Organizacja miejsca dla palących zależy od specyfiki zakładu.
W przypadku dużej liczby pracowników, lepiej jest postawić

z wydajnym systemem
wentylacyjnym.

na kilka mniejszych palarni niż jedną większą. Dzięki temu
zmniejsza się dystans, który mają do pokonania pracownicy.
Warto zwrócić uwagę, że sama czynność palenia to tylko część

pali. Krótsza przerwa na papierosa, dla pracodawcy oznacza więc

przerwy na papierosa. Około 25 proc. jej czasu poświęcana jest

realną oszczędność. Tym większą, im więcej jest zatrudnionych

na pokonanie trasy tam i z powrotem do miejsca, w którym się

pracowników oraz liczba wypalanych przez nich papierosów.
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K U L T U R A

B E Z P I E C Z E Ń S T W A

CZYTASZ: W logistyce do pracy trzeba dwojga

kultura bezpieczen’stwa

bezpieczny magazyn

fot. Progres

W LOGISTYCE
DO PRACY TRZEBA
DWOJGA
PROGRES
W pierwszych dwóch kwartałach 2021 r. liczba nowych miejsc pracy utworzonych
w transporcie i gospodarce magazynowej wynosiła w sumie 27 tys. (GUS). Branża przygotowuje
się do wzmożonej pracy przed Świętami, a etatów do obsadzenia przybywa, gorzej
z kandydatami.
14
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CZYTASZ: W logistyce do pracy trzeba dwojga

kultura bezpieczen’stwa

bezpieczny magazyn
By ich zdobyć – pracodawcy z sektora

liczyła 16597 osób i zwiększyła się wzglę-

etatów, o ponad 5 tys. więcej w porów-

TSL – coraz chętniej zatrudniają pary

dem poprzedniego kwartału o 1,0 proc.

naniu do analogicznego okresu w 2020 r.

obcokrajowców, dla których nasz kraj jest

Mężczyźni stanowili 54,7 proc. (ponad

(7 tys. nowych miejsc pracy). Mimo, że

popularnym miejscem do życia i pracy,

9 tys.) tej zbiorowości. To oni mogli – i na-

liczba mężczyzn chętnych do ich obsa-

często właśnie w logistyce. Jak wynika

dal mogą – liczyć na etat praktycznie „od

dzenia rośnie, to nie w takim tempie by

z badania Grupy Progres, ukraińskie duety

ręki”. Tylko w II kwartale 2021 r. w Polsce

pokryć ogromną pulę czekających etatów.

stanowią 48 proc. wszystkich kandyda-

utworzono 145,8 tys. nowych miejsc pra-

– Obecnie praktycznie w każdej branży

tów zgłaszających swoją gotowość do

cy – w tym w jednostkach prowadzących

obserwujemy deficyt mężczyzn zaintere-

opuszczenia swojego kraju i przyjazdu do

działalność w zakresie transportu i gospo-

sowanych rekrutacją i mogących wykony-

Polski w celach zarobkowych.

darki magazynowej powstało 12,4 tys.

wać znacznie cięższe prace niż panie. Naj-

Nasz kraj staje się logistycznym hubem,
którego liczne przewagi konkurencyjne
przyciągają kolejne firmy zainteresowane lokalizacją biznesu nad Wisłą. Według wstępnych szacunków wolumenu
inwestycyjnego – przygotowanych przez
firmę doradczą Savills – po trzecim kwartale bieżącego roku wartość inwestycji
w sektorze magazynowym osiągnęła już
blisko 1,7 mld euro, co stanowiło ok.
połowę całkowitego wolumenu transakcji
w Polsce.
Powierzchni do wynajęcia nie brakuje,
podobnie jak ofert pracy w sektorze TSL.
W II kw. 2021 r. liczba wolnych etatów,
w tym tych zgłoszonych do UP w Polsce, przekroczyła 15 tys. Popyt na pracowników był i jest widoczny również
w stronach internetowych z ogłoszeniami
rekrutacyjnymi. W ciągu ostatnich 30 dni
– tylko na portalu pracuj.pl – umieszczono
w sumie 8 069 oferty pracy w kategoriach
łańcuch dostaw i transport, spedycja, logistyka. Rekrutacje prowadzą także urzędy
pracy, przez ostatnie cztery tygodnie do
Centralnej Bazy Ofert Pracy zgłoszono
niemal 1 000 wolnych stanowisk dla pracowników magazynów oraz ich pomocników, logistyków i operatorów wózków
widłowych. W puli ogłoszeń rekrutacyjnych dominują „męskie stanowiska”, na
które brakuje chętnych panów.

GDZIE CI MĘŻCZYŹNI?
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Według danych GUS w II kwartale 2021 r.
populacja pracujących w wieku 15–89 lat

CZYTASZ: W logistyce do pracy trzeba dwojga

bezpieczny magazyn

kultura bezpieczen’stwa

więcej nieobsadzonych wakatów odnotowujemy m.in. w branży
logistycznej – mówi Justyna Lach, Dyrektor Linii Progres HR
Logistics. – Niestety braków kadrowych nie są w stanie załatać
również pracujący Ukraińcy, mimo że ich liczba w Polsce rośnie
szybciej niż liczba aktywnych zawodowo Polaków i ten wzrost
dotyczy obu płci – podkreśla.

LOGISTYCZNE PARY
Jak wynika z danych Grupy Progres, w pierwszych ośmiu miesią-

Rozwiązaniem problemu
deficytów kadrowych
mężczyzn może być np.
rekrutacja par, możliwa

cach 2021 r. liczba kobiet pracujących tymczasowo rosła wolniej

w przypadku etatów, które

niż liczba mężczyzn podejmujących tę formę zatrudnienia. Od

chętnie wybierają także panie.

stycznia do sierpnia br. liczba pań aktywnych zawodowo wzrosła
o ponad 11 proc., a liczba mężczyzn zwiększyła się o 35 proc.
Porównując Polaków do Ukraińców – liczba Polek wzrosła o 10

Justyna Lach, Dyrektor Linii Progres HR Logistics

proc., a Ukrainek o 13 proc. W przypadku panów – o 24 proc.
wzrosła liczba Polaków pracujących tymczasowo i aż o 49 proc.
zwiększyła się liczba Ukraińców zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę tymczasową.
– Rozwiązaniem problemu deficytów kadrowych mężczyzn
może być np. rekrutacja par. Możliwa, gdy dysponujemy lub

ińców myślących o wyjeździe do Polski w celach zarobkowych

planujemy stworzyć etaty, które chętnie wybierają także panie

deklarowało, że w naszym kraju chciałoby podjąć pracę właśnie

tj. prace związane ze sprzątaniem hal, inwentaryzacją, pakowa-

w logistyce. Myślało o niej 58 proc. kobiet i 42 proc. mężczyzn. Co

niem i sortowaniem lekkich towarów czy kontrolą jakości. Takie

więcej, zainteresowanie naszym krajem jest bardzo wysokie wśród

działanie może znaczenie przyspieszyć procesy rekrutacji m.in.

osób będących w związku. Według danych Grupy Progres, tylko

obcokrajowców – chętnych do przyjazdu do Polski ze swoją dru-

w styczniu 2021 r. w grupie ukraińskich kandydatów chcących

gą połówką – którzy uzupełnią braki w zespole na stanowiskach

przyjechać do pracy w Polsce, ponad połowę stanowiły duety.

dedykowanych panom – zaznacza Justyna Lach.

Chęć podjęcia pracy wspólnie ze swoją drugą połówką deklarowa-

Ukraińskie duety najczęściej chcą pracować w branży produk-

ło 32 proc. mężczyzn i aż 88 proc. kobiet szukających zatrudnienia

cyjnej i logistycznej, które od lat cieszą się popularnością wśród

w naszym kraju. Obecnie, ponad połowa (52 proc). kandydatów do

naszych wschodnich sąsiadów. Już w 2018 r. aż 66 proc. Ukra-

pracy w Polsce – przebywających na Ukrainie – chce przyjechać
do nas na dłużej niż 3 lata, zaznaczają też,
że sprowadzą tu również swoją rodzinę.
– To dobra wiadomość dla pracodawców z sektora logistyki, którzy patrzą
przychylnie na kandydatów chcących
podjąć zatrudnienie wspólnie ze swoją
drugą połówką. Gdy tylko mogą zaoferować im stanowiska – odpowiadające
umiejętnościom i kondycji fizycznej obu
płci – chętnie to robią. Co więcej, bardzo
często zyskują na takim podejściu, bo
osoby będące w związku i zatrudnione
w jednej firmie wzajemnie się wspierają,
motywują oraz dopingują do lepszego
wykonywania obowiązków – podsumo-
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wuje ekspertka.
fot. Adobe Stock
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CZYTASZ: Uniwersalne i praktyczne koszule

technologie

bezpieczny magazyn

UNIWERSALNE
I PRAKTYCZNE
KOSZULE
BLAKLADER
Są tak uniwersalne, że trudno znaleźć branżę, w której nie znalazłyby
zastosowania. Koszule flanelowe, bo o nich mowa, już dawno podbiły place
budów, wkroczyły do magazynów, na hale produkcyjne, przenikając nawet do
naszego codziennego życia. Za co tak je cenimy? Zacznijmy od początku.
Wszystko zaczęło się jeszcze w XVI wieku, gdy w walijskich

czenie dla właściwości termoizolacyjnych. Koszule posiadające

warsztatach tkackich opracowano nową metodę szczotkowania

dodatkowo podszewkę z np. polaru mogą nawet pełnić funkcje

gładkiej bawełny, nadającą jej powierzchni włoskowaty charakter.

podobne do swetra lub kurtki. I co ciekawe – być równie atrak-

Miękki, masywny materiał oferował przyjemną w dotyku struk-

cyjne wizualnie, dzięki kreatywnemu wykorzystaniu motywu

turę oraz dobre właściwości termoizolacyjne. Tak narodziła się

kraty. Ten charakterystyczny element jest hi-

flanela, która w połączeniu z praktycznym krojem koszulowym

storyczną spuścizną wspomnianych już

okazała się być prawdziwym przebojem – najpierw jako element

początków flaneli, bowiem walijscy krawcy

odzieży roboczej, a z czasem także trafiając do szaf jako po-

na początku szyli z niej przede wszystkim

wszechnie spotykany element garderoby w niemal każdym domu.

szkockie kilty.

– Popularność koszul flanelowych wynika zapewne z ich uni-
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– Wyjątkowy styl koszul flane-

wersalności i praktyczności. Łatwo je założyć oraz zdjąć, a przy

lowych – kraciastych, zawsze za-

tym można je nosić na wiele sposobów – zapiętą klasycznie na

pinanych na guziki, posiadają-

guziki lub tylko narzuconą luźno na t-shirt bez zapinania. Do tego

cych dwie zapinane kieszonki na

są wygodne, lekkie, przyjemne w dotyku oraz ciepłe. W każdej

piersiach oraz miękki kołnierzyk

chwili można je zdjąć i przewiązać w pasie, co pozwala elastycz-

– sprawił, że chętnie korzystają

nie dopasować się do temperatury otoczenia – wylicza Grzegorz

z nich modowi konserwatyści, oso-

Marcinkowski z firmy Blaklader Workwear.

by wykonujące prace fizyczne, jak

Ten praktyczny uniwersalizm koszul flanelowych sprawia, że

również użytkownicy poszukujący

stanowią one częste wyposażenie pracowników wielu branż,

ciekawego i praktycznego stroju

w tym m.in. logistycznej czy transportowej. Idealnie sprawdzają

casualowego. Dzięki bogactwu do-

się bowiem jako element stroju roboczego, który zapewnia

stępnych wzorów i kolorystyki krat,

ciepło i komfort pracy magazynierom i operatorom wózków

z koszuli flanelowej można uczynić

widłowych, pracujących w różnych warunkach – zarówno w hali,

niezwykle uniwersalny element gar-

jak i w terenie, np. podczas załadunku.

deroby, który sprawdzi się w naj-

Szukając odpowiedniej koszuli flanelowej należy zwrócić
uwagę na gramaturę materiału – będzie miała kluczowe zna-
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NOWY SYSTEM DO
WYKRYWANIA KOLIZJI
BRIGADE ELECTRONICS
Przodujący na rynku dostawca systemów bezpieczeństwa pojazdów Brigade Electronics
wprowadził nowy inteligentny system wykrywania kolizji.

Sidescan predict kit, fot. Brigade Electronics
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Sidescan®Predict to nowa generacja systemów unikania kolizji.

przeszedł pierwsze testy w 2020 roku, otrzymując doskonałe

Wspierany przez inicjatywę Partnerstwa na rzecz Transferu Wie-

opinie kierowców. Kierowcy zauważyli znaczne zmniejszenie

dzy (Knowledge Transfer Partnership) i Uniwersytetu Cambridge,

ryzyka kolizji zarówno z niechronionymi użytkownikami dróg,

którego celem było opracowanie opłacalnego i niezawodnego

jak i obiektami nieruchomymi.

systemu wykrywania kolizji, zdolnego do inteligentnego rozróż-

Wykorzystując sztuczną inteligencję, SideScan®Predict

niania potencjalnych kolizji i ostrzegania kierowców z wystarcza-

stale gromadzi dane dotyczące wykrywania obiektów, takie

jącym wyprzedzeniem czasowym pozwalającym na interwencję.

jak prędkość i odległość rowerzysty lub innego niechronionego

System taki określany jest jako predykcyjny.

użytkownika drogi od ciężarówki. W system Sidescan®Predict

Będąc w fazie rozwoju i odbywając rygorystyczne testy przez

wbudowana jest dodatkowa technologia w celu gromadzenia

ponad siedem lat, w tym 10 000 godzin badań, Sidescan®Predict

informacji, takich jak prędkość, kierunek i skręt pojazdu. Dane te
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zasilają algorytm opracowany przez Brigade do obliczania ryzyka
kolizji z rowerzystami i pieszymi znajdującymi się w pobliżu pojazdu. Ponadto system zawsze pozostaje włączony, gdy prędkość
pojazdu spadnie poniżej 30 km/h, niezależnie od wybranego
kierunkowskazu, a kierowca nie może go wyłączyć.
Zaprojektowany jest dla większości pojazdów jednoczłonowych, szczególnie pojazdów ze skrzynią, wywrotek, betoniarek,

Sidescan®Predict stale
gromadzi dane w pobliżu

autokarów i autobusów o minimalnej długości 5,2 metra. System

pojazdu, co zmniejsza

składa się z sześciu czujników, których obszar wykrywania wy-

liczbę fałszywych ostrzeżeń

nosi 2,5 metra, dla porównania standard branżowy wynosi od
1 do 1,5 metra. Cechy te pomagają zmniejszyć ryzyko wypadków
śmiertelnych o dodatkowe 84%.

FUNKCJE I ZALETY SIDESCAN®PREDICT

i zwiększając zaufanie do
pojawiających się alertów.
Eryk Biskupski, dyrektor zarządzający
Brigade Electronics Polska

Sidescan®Predict zawsze jest włączony przy prędkościach
poniżej 30 km/h. Co najważniejsze, ochrona przed kolizją
jest aktywna z włączonymi kierunkowskazami lub bez nich.
To szczególnie ważne, ponieważ wiadomo, że niektórzy kierowcy irytują się fałszywymi ostrzeżeniami i dlatego unika-

mieszczone i prawidłowo zamontowane, co daje dodatkową

ją używania kierunkowskazów, aby system nie uruchamiał

gwarancję dobrego montażu.

ostrzeżeń, potencjalnie narażając na ryzyko kolizji z innymi
użytkownikami dróg.

W przypadku nieprawidłowości alarm wizualny w kabinie
sygnalizuje, że w systemie nastąpiła awaria.

Funkcja automatycznej jasności dostosowuje Sidescan®Pre-

System jest atrakcyjny cenowo. Dostarczany jest w jednym

dict do warunków oświetleniowych w kabinie, dzięki czemu wi-

pudełku ze szczegółową instrukcją obsługi (dostępną również

zualny efekt nie zostaje zagubiony wśród licznych innych świateł.

online) oraz szkoleniowym wideo.

Sidescan®Predict można zamontować w istniejących pojaz-

Czas instalacji wynosi około sześciu godzin i integruje się

dach, a oprogramowanie konfiguracyjne (kluczowa, unikatowa

z innymi systemami Brigade w celu zapewnienia kompletnego

cecha produktu) zapewnia, że czujniki są odpowiednio roz-

rozwiązania. Dodatkowe przełączniki prędkości i kierunkowskazów nie są wymagane, co zmniejsza koszty systemu i instalacji.
Czujniki nowej generacji mają szersze obszary wykrywania
i dzięki temu zmniejszają ryzyko kolizji.
Eryk Biskupski, dyrektor zarządzający Brigade Electronics
Polska, podkreśla: „W przeciwieństwie do istniejących już systemów na rynku, które po prostu rejestrują obecność potencjalnej
przeszkody, Sidescan®Predict stale gromadzi dane w pobliżu
pojazdu. Zapewnia to operatorom dodatkowe korzyści, znacznie
zmniejszając liczbę fałszywych ostrzeżeń i zwiększając zaufanie
do pojawiających się alertów. Cieszymy się z nowego systemu
Sidescan®Predict, który wzbogaca naszą ofertę systemów bezpieczeństwa dla pojazdów użytkowych. Jesteśmy przekonani,
że nowy inteligentny system wykrywania kolizji będzie miał
pozytywny wpływ na bezpieczeństwo na drogach i w miejscach
pracy, zapobiegając śmiertelnym wypadkom”.
Czujniki nowej generacji
mają szersze obszary
wykrywania i dzięki temu
zmniejszają ryzyko kolizji.
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BEZKOLIZYJNE
PORUSZANIE SIĘ
WÓZKÓW AGV
WOJCIECH PODSIADŁY
Firma STILL zainicjowała założenie konsorcjum mającego na celu zwiększenie stopnia
wykorzystywania danych z czujników prowadzonych automatycznie wózków widłowych
do trójwymiarowego mapowania obiektów logistycznych.

Pod nazwą ARIBIC, stanowiącą akronim angielskiego Artificial Intelligence-Based Indoor Cartography (Oparta na
Sztucznej Inteligencjii Kartografia Wnętrz), funkcjonuje
konsorcjum i projekt badawczo-rozwojowo-wdrożeniowy
z obszaru AGV i AI. Ma on stanowić odpowiedź na obserwowane obecnie w kontekście pracy wózków automatycznych „marnotrawstwo” danych. By bezkolizyjnie się poruszać, AGV sekunda po sekundzie skanują swoje otoczenie
i na podstawie zebranych informacji wyznaczają optymalne trasy. Założeniem projektu jest wykorzystanie czujników poszczególnych pojazdów do generowania z użyciem
sztucznej inteligencji dostępnych innym maszynom map 3D.

fot. Still

– W przeciwieństwie do dzisiejszej metody, w której – jak
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z migawki – generowany jest „sztywny” trójwymiarowy obraz

w magazynie wszelkich obiektów. Potencjał wykorzystania tej

obiektu, mapy kreowane przez platformę ARIBIC pozostają

wiedzy do optymalizacji pracy jest ogromny – dodaje.

dynamiczne i zawsze aktualne. Wykorzystując dane z czuj-

Obok firmy STILL, dostarczającej na potrzeby ARIBIC testowe

ników, w czasie rzeczywistym tworzymy cyfrowe odzwier-

automatyczne wózki widłowe, uczestnikami projektu są: Karl-

ciedlenie otoczenia i jesteśmy w stanie na bieżąco prowadzić

sruhe Institute of Technology (KIT), University of Toronto (wraz

wymianę istotnych danych na jego temat – tłumaczy pod-

z laboratorium STARS) oraz LeddarTech – kanadyjska firma spe-

stawowe założenia rozwiązania Bengt Abel, Project Manager

cjalizująca się w wytwarzaniu czujników. Badania finansowane

w STILL. – System pozwala na natychmiastowe uwzględnianie

są przez Pomocniczy Program Rozwoju Przemysłu Narodowej

w zasobach naszej sztucznej inteligencji informacji o wszelkich

Rady Badawczej Kanady (NRC IRAP) oraz Niemieckie Federalne

zmianach otoczenia – czy to o przeniesionym regale, czy nowo-

Ministerstwo ds. Gospodarki i Energii (BMWi). Zakończenie prac

umieszczonej palecie. W efekcie wiemy wszystko o lokalizacji

planowane jest na IV kwartał 2023 r.
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SZTUCZNA
INTELIGENCJA

POZWALA ZWIĘKSZYĆ
BEZPIECZEŃSTWO
AMAZON WEB SERVICES
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom jest jednym z priorytetów każdego przedsiębiorstwa
przemysłowego. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii możliwe jest identyfikowanie
potencjalnego ryzyka i reagowanie na zagrożenie.

Nowe technologie są coraz częściej wykorzystywane w zakładach przemysłowych, umożliwiając zautomatyzowanie zadań,
które tradycyjnie wymagały zaangażowania człowieka. Pozwala
to na pełniejszą ocenę potencjalnych problemów i szybsze odnalezienie ich rozwiązania. Narzędzia oparte o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe pomagają diagnozować błędy w pracy
maszyn, alarmują o potrzebie ich konserwacji oraz wykrywają
anomalie na linii produkcyjnej. Coraz częściej firmy wykorzystują
technologie również w zapewnieniu pracownikom bezpiecznych
warunków pracy.

fot. Amazon Web Services

Przykładem może być usługa AWS Panorama, która jest wykorzystywana do oceny jakości produkcji, identyfikacji wąskich

które umożliwia połączenie nowych technologii – takich jak

gardeł w łańcuchu dostaw oraz monitorowania bezpieczeństwa

analiza obrazu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji ze zwy-

i ochrony w miejscu pracy. W praktyce AWS Panorama to na-

kłymi kamerami przemysłowymi – bez potrzeby inwestowania

rzędzie, które po podłączeniu do firmowego systemu monito-

w nowy sprzęt i pełnej przebudowy już działającego systemu

ringu automatycznie analizuje obraz z kamer z wykorzystaniem

monitoringu.

sztucznej inteligencji.
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Dzięki tym funkcjonalnościom zakłady przemysłowe mogą

– AWS Panorama to rozwiązania wykorzystujące nauczanie

używać AWS Panorama do identyfikowania, kiedy pracownicy lub

maszynowe, który umożliwia wprowadzenie analizy wideo

pojazdy wjeżdżają w niebezpieczne, niedostępne strefy. Pozwala

opartej o sztuczną inteligencję do kamer zainstalowanych np. na

to zintegrować się z firmowymi systemami bezpieczeństwa, aby

liniach produkcyjnych w celu wykrywania anomalii, nieprawidło-

zaalarmować osobę przed grożącym jej niebezpieczeństwem,

wości czy dowolnie wybranych wcześniej elementów z dużą do-

a nawet wysłać sygnał, który wyłączy maszyny w razie potencjal-

kładnością i małymi opóźnieniami – mówi Tomasz Stachlewski,

nego ryzyka. I wreszcie – AWS Panorama umożliwia stworzenie

Architecture Solutions Lead w regionie EMEA w Amazon Web

bezpiecznego środowiska pracy w każdej branży, zarówno w przy-

Services. – AWS Panorama Appliance to urządzenie sprzętowe,

padku zakupów, podróży, jak i bezpieczeństwa publicznego.
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WÓZKI AGV
W SIECIACH 5G
INOVATICA
Dzielimy się wiedzą i spostrzeżeniami z testów, które prowadziliśmy z użyciem autonomicznych
wózków InovaticaAGV w sieciach WiFi i 5G.

Często słyszy się sformułowanie „Cutting-edge technology”

podłączonych do internetu, które są zlokalizowane na 1 kilo-

określające urządzenia lub osiągnięcia technologiczne, które

metrze kwadratowym;

wykorzystują najnowsze i zaawansowane rozwiązania informatyczne. Innymi słowy, technologia na pograniczu wiedzy.

Parametry powyższe nie są zapewniane przez aktualnie

Zdecydowanie takim mianem można nazwać zastosowanie

dostępną konsumencką sieć 5G (stan na listopad 2021), która

sieci 5G (ważne: zastosowanie, a nie samą sieć) w przemyśle

jest dostępna u wielu operatorów, choćby z uwagi na czę-

i logistyce w naszym kraju. Aktualnie nie ma żadnej innej realnej

stotliwości, które nie były przewidziane dla tej technologii.

alternatywy dla sieci bezprzewodowej, która niesie za sobą takie

Operatorzy używają obecnie przyznanych im częstotliwości

obietnice jak technologia sieci 5G:
» rozszerzony mobilny szerokopasmowy
dostęp do internetu (ang. Enhanced
Mobile Broadband, eMBB), obietnica:
pobieranie danych z przepływnością
nawet do 20 Gbps;
» ultraniezawodna komunikacja o niskich opóźnieniach (ang. Ultra Reliable
Low Latency Communications, URLLC),
obietnica: minimalnego opóźnienia
w interfejsie radiowym, nawet poniżej
1 milisekundy o niezawodności 99%
i mam nadzieję, że jeszcze parę „9”
po przecinku;
» masowa komunikacja pomiędzy maszynami (ang. Massive Machine Type
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Communications, mMTC) – obietnica
obsługi nawet do 1 miliona urządzeń
Autonomiczny wózek widłowy Inovatica AGV, fot. Innovatica
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do realizowania sieci 5G, co również nie pozwala jej osiągnąć

sprawdzają dostępność kanału a potem przekazują wiadomość.

docelowych parametrów. Mówimy tu jednak o przełomie,

Dla robotyki to kolosalna różnica, gdzie istotna jest szybkość

który ma nastąpić od 2023 roku i możliwości zastosowania

w pętli sterowania robotem, a szczególnie 2 tonowym auto-

sieci 5G jako sieci prywatnej na częstotliwościach 3400 – 3800

nomicznym wózków widłowym jadącym 10 km/h ma ogromne

MHz. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli używać sieci

znaczenie.

5G na licencjonowanej częstotliwości jako sieci prywatnej
dla wybranego obszaru swojej firmy. Uważamy, że możliwość

w naszym kraju. Oto poniższe argumenty, które zweryfikowa-

2. WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ SIECI POZWALA
NA UŻYCIE JEJ W KRYTYCZNYCH SYSTEMACH
BEZPIECZEŃSTWA.

liśmy podczas wyników testów jakie przeprowadzaliśmy pod-

Nasze testy prowadziliśmy z wykorzystaniem autonomicznego

czas obecności w programie akceleracji S5 Łódzkiej Specjalnej

wózka widłowego. Maszyna, która sama w sobie waży ponad

Strefy Ekonomicznej. Testy przeprowadziliśmy na sieci 5G

tonę, przewozi ładunki, a przede wszystkim pracuje wśród ludzi

firmy Polkomtel w zastosowaniu do sterowania, monitoringu

to ogromna odpowiedzialność i wyzwanie dla systemów bezpie-

i zapewnienia systemów bezpieczeństwa dla autonomicznego

czeństwa oraz łączności.

ta to rzeczywisty przełom technologiczny, stąd odwołanie
do „cutting-edge technology” dla przemysłu 4.0 i logistyki

wózka widłowego.

Każda maszyna/linia produkcyjna wprowadzana na teren
Polski lub każda maszyna, która jest produkowana bądź znacząco modernizowana/modyfikowana na terenie Polski, musi

1. NISKIE OPÓŹNIENIA W INTERFEJSIE
RADIOWYM SIECI 5G

posiadać oznaczenie CE. Wystawienie deklaracji CE wymaga

Niskie opóźnienie wynika nie tylko z wysokiej jakości sprzę-

dzonej na podstawie analizy ryzyka. W szacowaniu analizy

tu dostawców, czy też samej specyfikacji technicznej nowej

ryzyka wystąpienia wypadku pod uwagę są brane wszystkie

technologii łącza bezprzewodowego 5G, ale przede wszystkim

elementy mające wpływ na bezpieczeństwo, w tym nieza-

z faktu, że jest to sieć na paśmie licencjonowanym. Oznacza to,

wodna łączność bezprzewodowa. Sieć 5G jako jedna z sieci

że pasmo nie zostanie zakłócone przez inne sygnały, jak to ma

transmisji bezprzewodowej pozwoliła oszacować ryzyko na

często miejsce w przypadku wifi. W tym ostatnim przypadku

poziomie umożliwiającym wykorzystanie jej do systemów

notorycznie obserwujemy u klientów nakładanie się różnych

bezpieczeństwa robotów samojezdnych. Wynika to z wysokiej

częstotliwości sieci (kanałów sieci), powodujące ich wzajemne

niezawodności sieci, jak i sprzętu realizującego taką transmi-

zakłócanie działania, potęgowane jeszcze dodatkowo przez

sję. Nasza analiza ryzyk wymagała by ważący 2 tony (łącznie

np. beacony i inne urządzenia pracujące na częstotliwości

z paletą) wózek zatrzymywał się natychmiastowo przy użyciu

sieci WiFi. Tymczasem w przypadku 5G
pracujemy na licencjonowanym paśmie
przyznawanym bezpośrednio przez Urząd
Komunikacji Elektronicznej i chronionym
przez szereg przepisów prawa telekomunikacyjnego.
Sieci wifi to bardzo dobre rozwiązania i zapewne na długo jeszcze zostaną
z nami, jednak nadchodząca zmiana jest
już widoczna. Szczególnie w odniesieniu
do usług krytycznych. Warto też od razu
rozprawić się z mitem szybkość transferu 5G jako głównym atutem tej sieci.
Tak szybkość jest ważna, ale pamiętajmy
o czymś jeszcze. Wszystkie wifi jako sieci
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nielicencjonowane muszą korzystać z procedury „listen before talk”, czyli najpierw
Infografika: Innovatica
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wirtualnego przycisku alarmowego „STOP”. W środowisku
przemysłowym znaczenie mają ułamki sekund. Standardowa
prędkość wózka w magazynie to zazwyczaj 8 – 10 km/h, więc
choćby dodatkowe 50ms na transfer sygnału to może być już
zbyt wiele by uniknąć wypadku. A według naszych obserwacji

Przedsiębiorcy będą

gdy wózek akurat przełączał się między routerami wifi potrafiło

mogli używać sieci 5G

trwać to o wiele dłużej. Właśnie ryzyko zbyt częstego zatrzymywania się wózka widłowego z powodu zbyt wolnej komunikacji

na licencjonowanej

z siecią wifi jest istotną trudnością we wdrażaniu AGV (Auto-

częstotliwości jako sieci

mated Guided Vehicles). Nawet najkrótsza utrata dostępności

prywatnej dla wybranego

sygnału natychmiast uruchamia procedury bezpieczeństwa
i natychmiastowe zatrzymanie.

obszaru swojej firmy.
Uważamy, że możliwość

3. PRIVATE NETWORK 5G DLA BIZNESU
JUŻ W 2023

ta to rzeczywisty przełom
technologiczny.

Żadna inna z aktualnie dostępnych sieci bezprzewodowych nie
oferuje tak szybkich czasów reakcji jak 5G. Pętla sterowania
(przesył sygnału i jego przetworzenie przez wszystkie elementy
zaangażowane w dany proces) wymusza możliwie najmniejsze
opóźnienia w przesyle danych. Dlatego tak istotne jest urucho-

go przyznawania dostępu do częstotliwości 3400– 3800 MHz

mienie możliwości tworzenia prywatnych sieci 5G.

5G przedsiębiorcom.

Urząd Komunikacji Elektronicznej pracuje nad bym do końca

– Chcemy aby każdy przedsiębiorca mógł w bardzo prosty

przyszłego roku opublikować jasne i proste zasady komercyjne-

sposób wnioskować tzn. np. wypełnić kwestionariusz i przesłać
go do UKE – potwierdził Jacek Oko prezes UKE na spotkaniu
5G Summit organizowanym przez Łódzką Specjalną Strefę
Ekonomiczną.
Dzięki temu firmy zyskają możliwość stworzenia na danym
obszarze np. w swojego zakładu produkcyjnego czy magazynu
prywatnej sieci (private 5G network). Umożliwi to zastąpienie
dotychczasowych wifi przez bardzo wysokiej jakości łączność
bezprzewodową. Co więcej parametry i niezawodność sieci 5G
pozwalają na poważnie myśleć o tym, że zastąpi ona również dotychczasowe połączenia kablowe np. Ethernet. To ważne bo coraz więcej maszyn w magazynach, to poruszające się swobodnie
roboty co wyklucza komunikację z wykorzystaniem przewodów.
Podsumowanie
Producenci sprzętu są już na te zmiany gotowi. Obecny na
5G Summit Martin Mellor, country manager Ericsson na Polskę
zapewnił nas, że firma posiada w ofercie odpowiedni sprzęt dla
prywatnych sieci 5G. Analogiczne zapewnienie usłyszeliśmy od
przedstawicieli wiodącego operatora sieci komórkowej, który
jest przygotowany na wprowadzenie usługi prywatnej sieci 5G,
gdy tylko regulator – UKE rozpoczęcie wydawanie pozwoleń na
użycie sieci 5G na terenie zakładów przemysłowych. Bez wątpienia rewolucja przemysłowa 4.0 dzieję się tu i teraz w oparciu
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o cutting-edge technology – sieć 5G.
Autonomiczny wózek widłowy Inovatica AGV, fot. Innovatica
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STILL RX20 Safety Light, fot. STILL

BEZWYPADKOWA PRACA
DZIĘKI TECHNOLOGII
WOJCIECH PODSIADŁY
Szkolenia z BHP są obowiązkowe, a wiele firm organizuje dodatkowe kursy bezpiecznej jazdy.
Mimo to wciąż mają miejsce wypadki przy pracy z udziałem wózków widłowych. Części z nich
można uniknąć stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.
25
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FM-X Curve Speed Control, fot. STILL

Według danych z raportów branżowych liczba śmiertelnych

strefę, przebywanie w której może być niebezpieczne dla innych

zajść z udziałem wózków widłowych w naszym kraju jest mniej

uczestników ruchu. Tego typu dodatkowe oświetlenie działa

więcej stała i wynosi około 20 przypadków rocznie. Jak wynika

jako wizualne ostrzeżenie zarówno dla pieszych i operatorów

z kolei z publikowanych cyklicznie informacji GUS, nieodmiennie

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie wózka widłowego.

najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy jest nieprawidłowe

Krokiem dalej są systemy działające w oparciu o dwukierun-

zachowanie zatrudnionych osób. Według ekspertów STILL czę-

kową radiową komunikację pomiędzy obiektami – pojazdami

stotliwość występowania właściwych postaw można zwiększać

transportowymi, elementami infrastruktury, ale także pieszymi.

stosując stworzone z myślą o wsparciu operatorów systemy bez-

Transpondery RFID mogą wywołać pożądaną w określonej loka-

pieczeństwa. Oto rozwiązania, które według danych firmy pozwa-

lizacji reakcję wózka widłowego (np. zmniejszenie prędkości przy

lają przeciwdziałać wypadkom w trzech obszarach występowania

końcu korytarza roboczego czy w pobliżu skrzyżowania). Choć

typowych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu operatorów.

dotąd robi się to stosunkowo rzadko, nic nie stoi na przeszkodzie, by – stosując komunikujące się ze sobą nadajniki – wywoływać zmniejszenie prędkości wózków, gdy zbliżą się nadmiernie

SYSTEMY PRZECIWDZIAŁANIA KOLIZJOM
Z UDZIAŁEM WÓZKÓW WIDŁOWYCH

do siebie lub pieszych uczestników ruchu.

Uderzenia w obiekty – ruchome i nie – to według GUS dwie
ków przy pracy. W sumie stanowią one o wystąpieniu ponad

SYSTEMY KONTROLI PRZECIW
PRZEWROTKOM

połowy z nich. Skutecznym sposobem zapobiegania kolizjom

Ze względu na doświadczenia z ruchu drogowego, gdzie pojazdy

są wizualne znaki ostrzegawcze. Zwiększają one widoczność

poruszają się dwu – albo i sześciokrotnie szybciej niż wózki wi-

wózków widłowych, wyświetlając paski świetlne z boku pojazdu

dłowe, może wydawać się, że w magazynach nadmierna prędkość

oraz punkt wskazujący kierunek jazdy. Wyznaczają tym samym

nie występuje. Jednak z uwagi na masę pojazdów i przewożonych

kategorie wydarzeń będących najczęstszą przyczyną wypad-
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ładunków oraz przeciążenia występujące w wyniku fizycznych

tego typu pozwalają także zaprogramować konieczność potwier-

oddziaływań – szczególnie na zakrętach – miewa tu miejsce

dzenia zdolności operacyjnej pojazdu (przed każdą zmianą lub

utrata stabilności pojazdu. W połączeniu z niezapiętymi pasami

w wyznaczonych odstępach). Uniemożliwia to rozpoczęcie pracy

bezpieczeństwa jej skutkiem może być przygniecenie operatora

w przypadku, gdy wózek nie jest w pełni sprawny. – System kon-

kilkutonowym ciężarem. – Z myślą o uniknięciu utraty przez wózki

troli dostępu FleetManager 4.x firmy STILL oferuje rozbudowany

stabilności bocznej powstał system Curve Speed Control. Auto-

pakiet raportów i aplikacji telematycznych, za pomocą których

matycznie zmniejsza on prędkość jazdy wózka widłowego, kiedy

można monitorować pracę wózków widłowych i kierowców

kierownica lub urządzenie sterujące jest znacząco wychylone.

na terenie obiektu – mówi Kurkowski. – Styl jazdy operatorów

Zapobiega tym samym nadmiernej prędkości na zakrętach – tłu-

można monitorować za pomocą czujników przyspieszenia. W ra-

maczy Grzegorz Kurkowski, specjalista ds. produktu STILL Polska.

zie potrzeby pozwalają one także uniemożliwiać przekroczenie

– Wypadki związane z przewróceniem się zdarzają się również

określonej prędkości. Chcąc wyeliminować przypadki zatajenia

wtedy, gdy operator przeceni nośność swojego sprzętu. Jeśli na

kolizji, warto z kolei zainwestować w czujniki wykrywające

przedniej części wideł znajdzie się ładunek zbyt dużej masy, pojazd

wstrząsy mechaniczne. Po zderzeniu układ tego typu redukuje

może przewrócić się na półkę. Aby temu zapobiec, inżynierowie

do minimum prędkość wózka. Powrót do pełnej funkcjonalności

firmy STILL opracowali system Dynamic Load Control. Ogranicza

możliwy jest dopiero po interwencji osoby z wyższym stopniem

on wysokość podnoszenia w zależności od ciężaru ładunku, a tym

uprawnień – tłumaczy specjalista ds. produktu STILL Polska.

samym zapobiega przeciążeniu pojazdu – dodaje Kurkowski.

W niezautomatyzowanych magazynach nic nie zastąpi wykwalifikowanego, przeszkolonego i odpowiedzialnego personelu.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii można jednak

COŚ NA DOBRY POCZĄTEK

znacząco obniżyć liczbę wypadków i kształtować u operatorów

Wypadkom można zapobiegać także jeszcze zanim na dobre

pożądane postawy. Systemy bezpieczeństwa mogą wspomagać

rozpocznie się zmiana. Dzięki systemom kontroli dostępu da się

doskonalenie pracowników, wyrabianie odpowiednich nawyków

wyeliminować zjawisko prowadzenia wózków przez osoby nie-

i zachęcać do jazdy zgodnie z BHP. Z ich zastosowaniem bezwy-

powołane i nieposiadające adekwatnych uprawnień. Narzędzia

padkowa logistyka jest w zasięgu ręki.

27
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(Od lewej) Radek Miszczak i Jerzy Lipiński, founderzy Optimatik, fot. Commercecon

SZTUCZNA INTELIGENCJA WSPIERA

BEZPIECZEŃSTWO
DACHÓW
SENSE MONITORING

Gruba pokrywa śniegu lub woda zalegająca na dachu hali przemysłowej mogą stanowić poważny
sprawdzian dla wytrzymałości jego konstrukcji. I choć budynki projektowane są tak, by sprostać
przewidywanym dodatkowym obciążeniom, to zagrożeń nie da się w pełni przewidzieć. Rozwiązaniem są inteligentne systemy monitoringu dachu, które pozwalają z wyprzedzeniem ostrzegać
przed niebezpieczeństwem. Coraz częściej wykorzystywane są przez generalnych wykonawców
28
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Budownictwo przemysłowe przeżywa w ostatnich latach praw-

twa – coraz częściej stanowią częściowe źródło zasilania obiek-

dziwy rozkwit. Wszystko za sprawą rosnącego w bardzo szybkim

tów przemysłowych – wyjaśnia Marcin Wojcieszek, Dyrektor

tempie popytu na przestrzeń magazynową oraz produkcyjną.

ds. Realizacji w firmie Commercecon, która ma na swoim koncie

W ubiegłym roku oddano do użytku ponad 2 mln m powierzch-

budowę ponad 270 obiektów przemysłowych i logistycznych

ni, a bieżący rok zapowiada się pod tym względem rekordowo

o łącznej powierzchni prawie 2 mln m2. Warto zauważyć, że są

– dane za pierwsze półrocze mówią o ponad 3 mln m2 po-

to czynniki, które konstruktor budynku jest w stanie przewidzieć,

wierzchni w budowie. Tym samym całkowita podaż nowoczesnej

a zatem i opracować dla nich optymalne rozwiązania projektowe.

2

powierzchni przemysłowo-logistycznej, która na koniec ubiegłego roku zamknęła się liczbą ponad 20,5 mln m2, w tym roku znacząco wzrośnie. Biorąc pod uwagę konstrukcję wybudowanych
obiektów, można przyjąć, że liczba ta odpowiada powierzchni

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z OPADÓW
ATMOSFERYCZNYCH

powstałych dachów płaskich. A to wniosek, który wiele daje do
myślenia w kontekście bezpieczeństwa.

Ale na dach oddziałują także obciążenia wynikające z opadów
atmosferycznych, takich jak śnieg, grad czy ulewne deszcze,
których natężenie przewidzieć jest znacznie trudniej. W przy-

KONSTRUKCJA DACHU I JEJ PRZEWIDYWANE
OBCIĄŻENIA

padku ich intensywnego wystąpienia lub zakłóconego odpływu

Jednym z kluczowych elementów hal magazynowych oraz

czego dochodzi do przekroczenia dopuszczalnego ugięcia jego

przemysłowych jest dach, składający się zazwyczaj z dwóch

konstrukcji. Tylko kto może to w porę zauważyć, skoro jego

głównych części nośnych – dźwigarów i płatwi kratowych oraz

powierzchnia niejednokrotnie przekracza kilka hektarów? –

z blachy trapezowej jako części nośnej pokrycia dachu. Każdy

Na pewno nie zobaczy tego sprawne oko nawet najbardziej

element pełni w konstrukcji inne zadanie. Rolą dźwigarów jest

doświadczonego zarządcy budynku. Dlatego opracowaliśmy

zebranie i przeniesienie obciążeń na słupy, utrzymanie sztyw-

innowacyjne rozwiązanie, jakim jest platforma „Inteligentny

ności dachu, na który podczas eksploatacji budynku oddziałują

Dach”. Jej zadaniem jest sprawne zarządzanie ryzykami dachów

różne siły. – Są to obciążenia własne, ale także dodatkowe

płaskich i wspieranie administratorów budynków wielkopo-

obciążenia technologiczne wynikające z różnych instalacji za-

wierzchniowych w bezpiecznym ich utrzymaniu. Trudno przecież

równo podwieszanych pod dachem, jak i montowanych na jego

samodzielnie na bieżąco kontrolować drożność wpustów dacho-

powierzchni. W tym przypadku mowa jest zwykle o aparaturze

wych oraz sprawdzać wagę zalegającego śniegu – mówi Artiom

technologicznej niezbędnej do utrzymania oraz instalacjach

Komardin, współzałożyciel i wiceprezes firmy Sense Monitoring.

fotowoltaicznych, które – w myśl zrównoważonego budownic-

– O ile świadomość zagrożeń wynikających z zalegającego na

wody z dachu, może on zostać nadmiernie obciążony, w wyniku

dachu śniegu jest duża, o tyle nie wszyscy
zdają sobie sprawę, że przy nawalnym
deszczu woda może się piętrzyć powyżej
10 cm co odpowiada 100 kg/m2 – dodaje.
Dzięki platformie możemy kontrolować
poziom obciążenia dachu (Monitoring
ugięć Sense S-One), jak również mierzyć poziom wody na dachu (Detekcja
Spiętrzenia Wody DSW). Oba rozwiązania są wspierane przez Alerty Pogodowe
(funkcja softwarowa w aplikacji Sense
Smart Roof) powiadamiające zarządców
hal o zbliżających się niebezpiecznych zja-

Artiom Komardin, współzałożyciel i wiceprezes
firmy Sense Monitoring, prezentuje element
systemu inteligentnego dachu
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wiskach pogodowych. Wczesne komunikaty zwiększają czujność
użytkowników aplikacji oraz pozwalają podjąć stosowne działania prewencyjne lub naprawcze z odpowiednim wyprzedzeniem.

JAK DZIAŁA PLATFORMA?
W przypadku Monitoringu ugięć Sense S-One, system składa

Trudno samodzielnie na
bieżąco kontrolować drożność

się z zestawu laserowych sensorów oraz tarcz pomiarowych,

wpustów dachowych, a przy

których liczba uzależniona jest od wielkości dachu oraz rodzaju

nawalnym deszczu woda może

jego konstrukcji. Sensory mocowane są w miejscu podparcia
kratownicy, natomiast tarcza pomiarowa – w połowie jej roz-

się piętrzyć powyżej 10 cm co

piętości. Pomiar ugięcia, którego dokładność wynosi 1 mm,

odpowiada 100 kg/m2

odbywa się w płaszczyźnie dachu. Sensory wyposażone są w inklinometry, które korygują pomiary ugięć oraz na bieżąco mierzą
pionowość słupów. Rozwiązanie sprawdzi się zarówno podczas

Artiom Komardin, współzałożyciel i wiceprezes firmy
Sense Monitoring

intensywnych opadów śniegu czy gradu, ale również w przypadku planowanych dodatkowych obciążeń dachu, np. w postaci
montowanej na nim instalacji fotowoltaicznej.
System przewidziany jest także do pomiaru pionowości
słupów, która może się zmieniać na skutek nierównomiernego
osiadania fundamentów. – Takie sytuacje mogą się oczywiście
zdarzać w trakcie użytkowania budynku i podobne systemy

sobie sprawę, że wystąpienie ryzyka nadmiernej lub nierów-

okazują się wówczas bardzo przydatne. Warto jednak zdawać

nomiernej pracy fundamentów można minimalizować. Jako
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fot. Commercecon

naszym klientom przeprowadzenie dokładnej analizy warun-

JAKIE KORZYŚCI DAJĄ WŁAŚCICIELOM
BUDYNKÓW SYSTEMY NADZORU DACHU?

ków geotechnicznych gruntu w miejscu budowy. Pozwoli ona

Lista korzyści jest naprawdę długa, ale warto zwrócić uwagę na

przewidzieć charakterystykę pracy budynku, a co za tym idzie –

dwa aspekty. Najważniejszy to zapewnienie bezpieczeństwa

odpowiednio dopasować rozwiązania konstrukcyjne – wyjaśnia

ludziom znajdującym się w hali, ale także mieniu, którego war-

ekspert Commercecon.

tość może być wysoka. Nowoczesne rozwiązania pozwalające

generalny wykonawca hal przemysłowych rekomendujemy

31

Z kolei sensory DSW rozkładane są na powierzchni dachu przy

na sprawne zarządzanie ryzykami dachów płaskich, podobnie

wpustach dachowych, tam gdzie nie ma przelewów awaryjnych.

jak inteligentne systemu zarządzania budynkami, pomagają

– Ich zadaniem jest wykrycie ponadnormatywnych spiętrzeń

także w optymalizacji kosztów eksploatacji budynku, np. po-

wody, powstałych w wyniku niedrożności lub zatkanych wpu-

przez uniknięcie zbędnego, a kosztownego odśnieżania dachu.

stów. Pomiary poziomu wody na dachu odbywają się co 5 minut

– Warto zaznaczyć, że taka operacja zawsze niesie ze sobą

z dokładnością do 1 cm. Zarządca budynku jest na bieżąco

ryzyko uszkodzenia poszycia dachowego lub znajdujących się

informowany o przekroczeniach zdefiniowanych poziomów bez-

na nim instalacji czy urządzeń technicznych. Powstałe przez to

pieczeństwa oraz o długotrwałych zastoiskach wody w okolicach

naruszenie poszycia może skutkować brakiem szczelności, a co

wpustów, dzięki czemu może szybko zareagować na zaistniałą

za tym idzie – dalszymi uszkodzeniami budynku. A naprawy

sytuację i zlecić kontrolę drożności wpustów – wyjaśnia Artiom

takich usterek mogą wiązać się z naprawdę wysokimi kosztami

Komardin.

– podsumowuje Marcin Wojcieszek.

Oba systemy działają bez przerwy, natychmiast alarmując użyt-

Platforma „Inteligentny dach” nadzoruje wiele hal przemy-

kownika aplikacji – poprzez wysłanie wiadomości SMS lub e-mail

słowych, także tych zrealizowanych przez Commercecon –

– o przekroczeniu jakiegoś progu bezpieczeństwa. Co więcej,

w ostatnim czasie generalny wykonawca zakończył budowę hali

w aplikacji gromadzone są wszystkie zebrane dotychczas dane,

produkcyjno-magazynowej o powierzchni 40 tys. m2 dla jednego

zatem użytkownik ma stały dostęp do historycznych odczytów.

z wiodących na rynku deweloperów.

T E C H N O L O G I E

CZYTASZ: Magazyn przyszłości – czy czeka nas pełna automatyzacja?

automatyzacja

bezpieczny magazyn

MAGAZYN
PRZYSZŁOŚCI

– CZY CZEKA NAS PEŁNA
AUTOMATYZACJA?
KAROL FRANKOWSKI
Sektor nieruchomości magazynowych, produkcyjnych i logistycznych w Polsce rozwijał się
bardzo dynamicznie jeszcze przed pandemią. To jednak 2020 rok zapoczątkował wyjątkowy
pod wieloma względami okres dla branży, między innymi ze względu na pandemię COVID-19.
Restrykcje i lockdowny, którym towarzyszyło zawieszenie sprzedaży w sklepach fizycznych,
napędziły handel elektroniczny i właśnie wtedy odnotowany został rekordowy popyt na
powierzchnie ze strony najemców.

W zeszłym roku zapotrzebowanie na
powierzchnię magazynową wśród najemców wyniosło ok. 5,2 mln m2. Pierwsza połowa 2021 roku, wg danych AXI
IMMO, zakończyła się natomiast wynikiem 3,3 mln m2, czyli 40-procentowym
wzrostem r/r. Powierzchni nowych hal
produkcyjnych i magazynowych zrealizowano natomiast blisko 2,1 mln m2, czyli
o 23,5% mniej niż w 2019 roku, czego powodem były zaostrzone zasady udzielania
kredytów w bankach. Sprawia to, że rynek
inwestycji w sektorze magazynowo-pro-
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dukcyjnym jest obecnie dużo bardziej
interesujący dla dysponujących dużymi
fot. archiwum autora
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kapitałami funduszy inwestycyjnych, które są zainteresowane
przede wszystkim nieruchomościami komercyjnymi w obrębie
pięciu największych, krajowych regionów logistycznych.

LOKALIZACJA MAGAZYNU A DOSTĘPNOŚĆ
PRACOWNIKÓW

Wcześniej działano
w myśl zasady „just in

Lokalizacja Polski jest wciąż kluczowa w odniesieniu do kontroli

time” i kładziono nacisk na

przepływów strategicznych w Europie i wraz z Rumunią stanowi

dostawę w odpowiednim

ważny obszar pomiędzy Bałtykiem i Morzem Czarnym. Szczególnie istotna w tym kontekście pozostaje zachodnio-południowa

czasie. Pandemia sprawiła, że

Polska, która oferuje konkurencyjne stawki najmu hal magazy-

obecnie dominuje model pracy

nowo-produkcyjnych oraz stosunkowo tanią siłę roboczą. Magazyny w tym regionie często pełnią funkcję buforową, obsługując

„just in case” polegający na

kraje ościenne, czy nawet łańcuchy dostaw pomiędzy Morzem

przygotowaniu produkcji oraz

Czarnym a Europą Zachodnią. Jeśli chodzi o logistykę wewnątrz
kraju, to najważniejszym regionem jest Polska Centralna, świadcząca usługi głównie dla firm e-commerce lub ich oddziałów,
które operują przede wszystkim na rodzimym rynku zbytu.
Z powodu rosnącej sprzedaży w e-commerce i coraz większego zapotrzebowania wśród najemców na lokalizowanie hal

łańcucha dostaw, tak aby były
odpowiednio zabezpieczone
i odpowiadały na bieżące
zapotrzebowanie klientów.

produkcyjnych w pobliżu rynków zbytu, firmy mierzą się z coraz
większym wyzwaniem znalezienia pracowników w pobliżu powstających inwestycji. Wcześniej działano w myśl zasady „just
in time” i kładziono nacisk na dostawę w odpowiednim czasie.
Pandemia sprawiła, że obecnie dominuje model pracy „just in
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case” polegający na przygotowaniu produkcji oraz łańcucha

RYNEK PRACY WYMUSZA AUTOMATYZACJĘ

dostaw, tak aby były odpowiednio zabezpieczone i odpowiadały

Z niedostatkiem pracowników, który być może wymusi wdro-

na bieżące zapotrzebowanie klientów.

żenie w branży całkowitej automatyzacji, zmaga się obecnie

Wciąż najważniejsza jest odpowiednia lokalizacja. Zmieniają się

Wielka Brytania. Po Brexicie brakuje tam 100 tys. kierowców

jednak kryteria jej doboru. Uwagę najemców przykuwają działki

samochodów ciężarowych, a według prognoz problem będzie się

bardziej oddalone od zachodniej granicy Polski, ale z lepszym

wciąż pogłębiać. Obecnie 47% aktywnych zawodowo przewoź-

dostępem do pracowników i niższym kosztem zatrudnienia. Sy-

ników w Zjednoczonym Królestwie to osoby w wieku powyżej

tuacja na rynku pracy po części zwiększa potrzebę automatyzacji,

50 lat. W tym przypadku rozwiązaniem kryzysu pracowniczego

która może nie tylko przyspieszyć działania operacyjne magazynu

może być zastosowanie pojazdów autonomicznych. Brak odpo-

czy hali produkcyjnej, ale również zapewnia większą stabilizację.

wiedniej infrastruktury drogowej pod wyłączne użytkowanie

Produkcja i magazynowanie nie są wtedy tak bardzo uzależnione

dla pojazdów autonomicznych rodzi jednak dylemat: jeśli ruch

od czynnika ludzkiego – migracji pracowników oraz rosnących

samochodów autonomicznych i osobowych zostałby połączony,

wynagrodzeń, które przy zachodniej granicy mogą być dwa razy

trudno byłoby wskazać, kto jest odpowiedzialny za ewentualny

wyższe niż w centralnej części Polski. Jest to spowodowane dużo

wypadek spowodowany przez pojazd autonomiczny. Z drugiej

wyższym poziomem plac w Niemczech w stosunku do zarobków

strony przeprowadzane na całym świecie badania udowadniają,

w naszym kraju. Ponadto potrzebę automatyzacji zwiększa rów-

że pojazdy autonomiczne mogą wpłynąć na bezpieczeństwo

nież sezonowość niektórych działań operacyjnych np. w branży

drogowe, zapewniając płynność jazdy i zmniejszając ryzyko

logistycznej. Przy odpowiednim balansie pomiędzy pracą ludzką

kolizji za sprawą systemów rozpoznających zagrożenie. Aby

i automatyzacją, logistycy mogą utrzymać efektywność obsługi

zapobiec wypadkom drogowym samochodów autonomicznych

kontrahentów, bez konieczności poszukiwania pracowników,

i tych kierowanych przez ludzi, mogą być wdrożone nowe roz-

którzy zazwyczaj niechętnie podejmują się pracy sezonowej.

wiązania dotyczące infrastruktury, takie jak wyłączenie pasa
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ruchu tylko dla pojazdów autonomicznych. Mimo rozważanych
przez środowisko eksperckie rozwiązań, jestem przekonany, że
w branży wciąż potrzebni będą pracownicy „z krwi i kości”.
Niedobór na rynku pracowniczym może zmniejszyć modyfikacja roli kierowcy, jak np. rozwiązanie hybrydowe, które przewi-

Na trend automatyzacji

duje włączenie do ruchu pojazdów częściowo autonomicznych,

magazynów odpowiadają

kierowanych w niektórych częściach trasy przez człowieka –
np. w trakcie załadunku i rozładunku oraz w momentach wjazdu

dostawcy robotów, którzy nie

do lub wyjazdu z parku logistycznego. Na podobnej zasadzie dzia-

tylko sprzedają maszyny, ale

łają obecnie samoloty. Podczas lotu piloci przez większość czasu
korzystają z automatycznego sterowania, jeśli pozwalają im na to

również oddają je w leasing, co

m.in. warunki pogodowe. Warto jednak zaznaczyć, że maszynę

zmniejsza koszty prowadzenia

zawsze nadzoruje jeden z nich, a odległość między samolotami
jest większa niż między pojazdami poruszającymi się na drogach.
Mimo pomysłów na automatyzację wielu procesów, branża
logistyczna powinna zastanowić się, w jaki sposób uatrakcyjnić
pracę np. kierowcy ciągnika siodłowego, aby chciały się jej

biznesu. Wynajęcie robota jest
bowiem w wielu przypadkach
bardziej opłacalne niż

podejmować również młode osoby. Jeśli rzeczywiście pojazdy

zatrudnienie kolejnego

ciężarowe byłyby kierowane głównie autonomicznie, wtedy

pracownika.

kierowca miałby więcej przerw pomiędzy pracą, co przełożyłoby
się na większe zainteresowanie tą drogą rozwoju zawodowego.
Prawdopodobnie zmieniłby się także profil pracownika, z kierowcy na programistę, który w razie awarii przeprowadzałby
kontrolę software’u lub hardware’u maszyny i samodzielnie
przywracałby ją do pełnej sprawności.

wymaga dodatkowych zajęć ze strony pracowników kontrolu-

ZAUTOMATYZOWANE MAGAZYNY STAJĄ SIĘ
TRENDEM

jących pracę maszyn oraz dodatkowych osób potrzebnych do

Magazyny, zautomatyzowane przynajmniej w pewnym stopniu,

tycznego. Istnieją także różne metody współpracy automatyki

to coraz częstszy wybór wśród firm z sektora e-commerce. Trend

z człowiekiem jak np. system „Pick by Light”, polegający na

ten dostrzegamy u naszych najemców i zarazem liderów branży,

wykorzystaniu podświetlanych ekranów i lampek włączających

takich jak Amazon czy Zalando. Niebagatelny wpływ na tę sytu-

się w odpowiedniej lokalizacji w magazynie, w celu odszukania

ację mają konsumenci, którzy oczekują dostawy zamówionych

towarów lub produktów, potrzebnych do skompletowania zamó-

produktów tego samego dnia. Zwiększa to potrzebę przyspie-

wienia. Operator może dzięki temu sprawniej znaleźć konkretne

szenia procesu kompletacji i wysyłki towarów, aby dotarły do

elementy oraz odczytać ich liczbę.

klientów jak najszybciej.
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zatrudnienia wśród kontrahentów danego magazynu automa-

Automatyzacja i robotyzacja magazynów niewątpliwie będzie

Na trend automatyzacji magazynów odpowiadają dostawcy

postępować. Powodem tego jest przede wszystkim sytuacja na

robotów, którzy nie tylko sprzedają maszyny, ale również oddają

rynku pracy oraz koszty zatrudniania pracowników. Ponadto

je w leasing, co zmniejsza koszty prowadzenia biznesu. Wynaję-

pandemia koronawirusa utwierdziła branżę logistyczną w prze-

cie robota jest bowiem w wielu przypadkach bardziej opłacalne

konaniu, że maszyny przyczynią się do zminimalizowania kosz-

niż zatrudnienie kolejnego pracownika. Badania przeprowa-

tów i podniesienia konkurencyjności firm. Zanim jednak nastąpi

dzone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

całkowite zautomatyzowanie magazynów, minie jeszcze sporo

pokazują, że przedsiębiorstwa, które skutecznie wykorzystują

czasu, a nawet w takim wypadku wykluczenie człowieka z pracy

technologie cyfrowe, są dziesięć razy bardziej produktywne

w magazynie będzie niemożliwe. W mojej ocenie najbardziej

niż te, które tego nie robią. Błędem jest myślenie, że roboty

efektywnym sposobem funkcjonowania magazynów jest współ-

zabierają pracę ludziom, ponieważ wykorzystywanie ich często

praca pracowników „z krwi i kości” z maszynami.

A U T O M A T Y Z A C J A

CZYTASZ: Wysokie składowanie w niskich budynkach

automatyzacja

bezpieczny magazyn

Regał TwinTower, fot. Baumalog

WYSOKIE
SKŁADOWANIE
W NISKICH BUDYNKACH
BAUMALOG
Polska firma Baumalog, specjalizująca się w produkcji automatycznych systemów
magazynowych i transportowych dla artykułów o dużej masie i rozmiarze, wykonała wdrożenie
dla niemieckiego przedsiębiorstwa Feldmann Metall & Schmiedekunst GmbH.
35
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Firma Feldmann Metall & Schmiedekunst GmbH to rodzinne

regał automatyczny TwinTower® z dwoma stacjami załadunko-

przedsiębiorstwo, które na terenie Niemiec od ponad 40 lat zaj-

wo-rozładunkowymi. System zainstalowano obok budynku firmy

muje się produkcją elementów ze stali nierdzewnej, aluminium

i obudowano płytą warstwową. Artykuły składowane wewnątrz

i kutego żelaza. W ofercie firmy można znaleźć m.in. balustrady,

są dostarczane za pomocą stacji do operatorów pracujących

poręcze, drzwi czy zamki i okucia. Wraz z ciągłym rozwojem i po-

w budynku. Regał mierzy prawie 20 metrów i mieści 42 półki

większaniem oferty firma stanęła przed wyzwaniem rozbudowy

o ładowności 3000 kg co pozwala składować aż 126 ton arty-

powierzchni magazynowej do składowania długich elementów.

kułów o długości do 6,5 m. Instalacja systemu w sąsiedztwie bu-

Z powodu braku pomieszczeń umożliwiających budowę ma-

dynku pozwoliła uzyskać dużą pojemność regału i zaoszczędzić

gazynu wysokiego składowania postanowiono wdrożyć regał

miejsce wewnątrz hali. Dodatkowym atutem jest wyposażenie

automatyczny umiejscowiony w bezpośrednim sąsiedztwie

automatycznego systemu składowania w oprogramowanie

budynku. O opracowanie i wdrożenie systemu zwrócono się

sterujące umożliwiające integrację z systemem ERP przedsię-

do polskiej firmy Baumalog, która specjalizuje się w produkcji

biorstwa, co zapewnia sprawne zarządzanie zapasami i zamó-

automatycznych systemów magazynowych i transportowych

wieniami. Dzięki wdrożeniu systemu operatorzy mogą w łatwy

dla artykułów o dużej masie i rozmiarze.

i szybki sposób uzyskać dany artykuł, który finalnie szybciej trafi
do klienta. Towary są dostarczane i pobierane ze stacji wyjezdnych, które są obsługiwane za pomocą pulpitów sterowniczych

SYSTEM WYSOKIEGO SKŁADOWANIA
DŁUGICH ELEMENTÓW OD BAUMALOG

wyposażonych w intuicyjne oprogramowanie. W przypadku

W celu optymalizacji powierzchni składowania i sprawnego do-

stać wyposażone w okna dostępowe na kilku piętrach budynku

starczania artykułów do operatorów firma Baumalog wdrożyła

i obsługiwać różne działy firmy.
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automatyzacja

bezpieczny magazyn

AUTOMATYCZNY MAGAZYN

JUNGHEINRICH DLA
FIRMY COCA-COLA HBC
JUNGHEINRICH
42-metrowy magazyn paletowy wysokiego składowania typu silo. Zastosowanie systemu
monorail, zainstalowanego w łączniku napowietrznym, umożliwia połączenie pomiędzy wieloma
strefami magazynowymi. Kompleksowe rozwiązanie od jednego dostawcy.
Firma Jungheinrich buduje w Radzyminie automatyczny ma-

jami, które można przechowywać na podwójnej głębokości.

gazyn dla Coca-Cola HBC. Rozwiązanie obejmuje rozbudowę

Wszystkie procesy w magazynie są w pełni zautomatyzowane.

istniejącego obiektu i wyposażenie go w najnowocześniejszą

Eksperci Jungheinrich zaprojektowali obiekt z możliwością

technologię. Niektóre prace budowlane są przeprowadzane

dalszej rozbudowy: dodatkowe korytarze robocze można łatwo

podczas bieżącej działalności firmy. Oddanie do użytku pla-

dobudować w przyszłości, nie wstrzymując pracy magazynu.

nowane jest w 2022 roku. Celem projektu jest wykorzystanie

Nowe rozwiązanie firmy Jungheinrich usprawnia także transport

w pełni dostępnej przestrzeni, zwiększenie pojemności i prze-

z obszaru produkcji.

pustowości magazynu. Ekspert w dziedzinie intralogistyki, firma

W tym celu hamburski ekspert w dziedzinie intralogisty-

Jungheinrich z siedzibą w Hamburgu, realizuje magazyn typu silo

ki przebudował

o wysokości 42 m i długości 60 m.

i rozbu-

Rozwiązanie zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni przy jednoczesnej wysokiej wydajności przeładunkowej. Magazyn składa się z czterech
korytarzy roboczych i zapewnia
miejsce na 14 000 palet z napo-
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dował istniejący systemy przenośników: system monorail,
zainstalowany w łączniku napowietrznym jest teraz sercem
magazynu w Radzyminie. Transportuje gotowe butelki do miejsc
składowania – zarówno w nowym magazynie silo, jak i w istniejącym magazynie automatycznym. Indywidualnie dopasowana

To wyjątkowe rozwiązanie.

do klienta koncepcja firmy Jungheinrich umożliwia optymalny

Dzięki zautomatyzowanemu

przepływ materiałów między różnymi obszarami w zakładzie.
Szymon Matulka, BU Engineering Manager Poland & Baltics
w Coca-Cola HBC: „To wyjątkowe rozwiązanie. Dzięki zautomatyzowanemu magazynowi wysokiego składowania i ulepszonym

magazynowi wysokiego
składowania i ulepszonym

trasom transportowym wyznaczamy standardy w zakresie

trasom transportowym

wydajności i bezpieczeństwa. W ten sposób zapewniamy nie-

wyznaczamy standardy

zmiennie wysoką dostępność naszych produktów.” Układnice
firmy MIAS, spółki-córki Jungheinrich, odpowiadają za szybkość

w zakresie wydajności

procesów w automatycznym magazynie paletowym: ładunki do

i bezpieczeństwa.

siedmiu ton mogą być odkładane i pobierane z dużą prędkością.
Również te urządzenia można w razie potrzeby rozbudować
w przyszłości.

Szymon Matulka, BU Engineering Manager
Poland & Baltics w Coca-Cola HBC

Wymieniono dotychczasowy system zarządzania magazynem
(WMS). W przyszłości Coca-Cola HBC będzie korzystać tylko
z jednego systemu WMS dla całego magazynu. Oprogramowanie pomaga optymalizować procesy, takie jak na przykład dystrybucję towarów do różnych lokalizacji magazynowych. Lech
Sowiński, Project Manager Technical Sales ASRS w Jungheinrich:

HBC w Polsce. Nowy magazyn wyróżnia się zoptymalizowanym

„Dla nas w Jungheinrich najnowocześniejsza intralogistyka ozna-

przepływem materiałów. Ponieważ wszystkie rozwiązania po-

cza wydajne i ekonomiczne koncepcje magazynowania. To wła-

chodzą od jednego dostawcy, możliwa jest szybka integracja

śnie oferuje rozwiązanie, które zaprojektowaliśmy dla Coca-Cola

i optymalna komunikacja między systemami”.
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OKIEM
CERTYFIKUJĄCYM
ZBYSZKO KROJENKA
To cykl artykułów mających na celu podejmowanie działań dla poprawy jakości pracy, a tym
samym wydajności procesów logistycznych. Ciągłe doskonalenie – ulepszanie to podstawa cyklu
Deminga, dlatego też każdy z artykułów będzie podzielony na cztery części. Plan – Do – Study – Act
odzwierciedlające oryginalną wersję cyklu Deminga.

PLAN

DO

Planowanie każdego działania to

Wykonanie obejmuje pierwotny

podstawa jego późniejszej realiza-

plan lub też analizę zasobów jakie

cji. W trakcie planowania należy

na chwilę obecną, przed przystą-

przeanalizować przewidywane

pieniem do zmian posiadamy.

skutki podejmowanych działań
i o ile to możliwe miejsca pomiaru.
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STUDY
Zbadanie

ACT
Działanie

LUZ MANIPULACYJNY W REGAŁACH
WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

polegające na odrzuceniu pięciu z sześciu ścian skrzyni. Oczywi-

Opisując luz manipulacyjny w regałach wysokiego składowania

standaryzującą był Międzynarodowy Związek Kolei – UIC (fr.

musimy zacząć od zmian w tych magazynach w I połowie XX

Union Internationale des Chemins de fer).Wprowadzonym przez

wieku. Większość z nas pamięta ostatnie sceny z filmu Steven

UIC standardem był wymiar bazowy 1200×800×140. Wymiar

Spielberga „Poszukiwacze zaginionej Arki” – Pozostawienie Arki

ten wynikał z optymalizacji pomiędzy maksymalnym wypeł-

w skrzyni w magazynie zapełnionym podobnymi drewnianymi

nieniem towarowego wagonu kolejowego, a możliwościami

skrzyniami. Nawiązanie do historycznych magazynów nie jest

manewrowania paletą wewnątrz wagonu. Do 2004 roku każda

przypadkowe. Znając historię stosowania narzędzi uwidacznia

krajowa organizacja kolejowa, była jednocześnie organizacją

się trend. Uświadamiając sobie istnienie trendu można przejść

nadzorującą produkcję palet EUR w danym kraju. Tak przed

z dowolnego miejsca do jego obecnego oddziaływania. Drewno,

przystąpieniem do Unii Europejskiej PKP jako członek UIC był

jako budulec w Europie po II wojnie światowej było poszukiwa-

krajową organizacją nadzorującą produkcję i naprawę palet

nym towarem dlatego też starano się ograniczyć jego zużycie.

oraz zarządzał kolejowym poolem paletowym w Polsce. Do dziś

Robiono to nie tylko poprzez wielokrotne użytkowanie, ale

europaleta kojarzy się z wymiarem palety 1200×800 oraz ozna-

zaczęto wprowadzać jako standard wcześniejsze rozwiązania

czeniem EUR. Ograniczenie kosztów zabezpieczenia ładunku
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ście przeprowadzano to tam, gdzie było to możliwe. Organizacją

CZYTASZ: Okiem certyfikującym

certyfikacja

bezpieczny magazyn
o 5 ścian skrzyni nie było jedyną korzyścią z zastosowania palet.

W obu przypadkach niezbędna będą dane początkowe, takie jak:

Początkowo przechowywano paletowe jednostki ładunkowe

» wysokość składowania,

(pjł) w stosach. Jednak bardzo szybko stos-ujący rozwiązanie

» charakterystyka paletowej jednostki ładunkowej lub charak-

zauważyli, że konieczny jest indywidualny dostęp do każdej

terystyki.

z nich z osobna. Oczywistym rozwiązaniem stały się regały paletowe dostosowane do wymiaru palety EUR - 1200×800 mm.

Wysokość składowania określi nam dwa zupełnie różne

Dla bezpiecznego i szybkiego manipulowania pjł konieczne było

elementy mające ogromny wpływ na koszty funkcjonowania

zastosowanie luzów.

magazynu:
» parametry wózka/wózków widłowych,
» średni czas operacji -> koszty funkcjonowania magazynu.

PLAN
Planując magazyn wysokiego składowania oparty na paletowych

Mając dane początkowe, jesteśmy w stanie wstępnie określić

jednostkach ładunkowych musimy dla odpowiedniego bezpie-

liczbę poziomów składowych, oczywiście uwzględniając MINI-

czeństwa zarówno obsługi, jak i towarów, zapewnić właściwe

MALNY luz manipulacyjny pionowy.

warunki dla manipulowania nimi. Właściwe wymagania zgro-

W przypadku GORSZYM, po podzieleniu magazynu na strefy,

madzono w normie PN-EN 15620:2010 „Stalowe statyczne

zgodnie z ich funkcjonalnością, mając na uwadze wybrane wózki

systemy składowania. Regały paletowe o zmiennej konfiguracji.

widłowe i uwzględniając transportowe MINIMALNE luzy mani-

Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne”. Definicja luzu

pulacyjne określamy pojemność strefy wysokiego składowania.

manipulacyjnego z normy jest nieco nieszczęśliwa więc lepsze
będzie skorzystanie ze „Słownika wiedzy logistycznej”:
Interakcja opiera się na czterech elementach:

W przypadku LEPSZYM zakładamy/obliczamy liczbę paletowych jednostek ładunkowych jaka będzie przechowywana
w strefie wysokiego składowania.

1.

Człowiek

2.

Wózek widłowy unoszący,

3.

Paletowa jednostka ładunkowa,

STUDY

4.

Regał paletowy.

Ponieważ artykuł dotyczy Luzów manipulacyjnych w magazynie
wysokiego składowania, chciałem zwrócić uwagę na stosowany

Aby człowiek – operator wózka mógł wykonać swoją pracę

w odniesieniu do nich przymiotnik MINIMALNE. Chciałem także

muszą być zapewnione podstawowe – MINIMALNE - luzy

zwrócić uwagę na to że MINIMALNE=OPTYMALNE jedynie

manipulacyjne.

w prymitywnej wersji księgowości.

» Dla transportu wewnętrznego wynoszą one po 30 cm z każdej
strony przejeżdżającego wózka wraz z paletą.
» Dla manipulowania ładunkiem między regałami przewidziano
połowę powyższego luzu – czyli 15 cm.

Dlatego, że po wykonaniu wstępnego projektu należy poddać
go analizie wielokryterialnej tak by uzyskać stan OPTYMALNY.
Dla przedstawienia jak złożone mogą to być kryteria pozwolę
sobie pokazać tylko na dwu przykładach.

» A dla manipulowania ładunkiem w regałach to odpowiednio
75 i 100 mm dla luzów poziomych i od 75 do 175 mm dla

Przykład 1

luzów pionowych [Tablica 4 i Tablica 10 normy PN-EN 15620].

Realny świat palet

» Przez ładunek rozumiemy tu paletową jednostkę ładunkową
-połączenie ładunku z paletą EUR 1200x800 mm.

W realnym świecie polskiego magazynu wysokiego składowania w najlepszych przypadkach dostaw ponad połowa dostarczanych paletowych jednostek ładunkowych nie może zostać
przechowywana na regałach wysokiego składowani. Jak to
możliwe? Odpowiedź jest prosta i może ją znaleźć w Kodeksie
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DO

Pracy (art. 215-218) oraz Załączniku C Uszkodzenia palet nor-

Wykonując wstępny projekt zagospodarowania magazynu mamy

my PN-EN 15635. Załącznik C dokładnie opisuje uszkodzenia

dwie możliwe drogi. GORSZĄ – wpasowanie wyposażenia

i wady palety powodujące jej wykluczenie do użytkowania na

w istniejący budynek o LEPSZĄ – obudowanie rozwiązania we-

regałach paletowych. Do niedawna myślałem, że w jednost-

dług zaprojektowanej specyfikacji ścianami magazynu (dachem

kach typu Cash & Carry jest inaczej, w końcu jak się przechodzi

oczywiście też).

między regałami nie sposób znaleźć wadliwych palet. Dlaczego?

C E R T Y F I K A C J A

CZYTASZ: Okiem certyfikującym

certyfikacja

bezpieczny magazyn
Dlatego, że wybrano najdroższą formę zapewnienia bezpieczeń-

ograniczyć już na poziomie projektowania rezygnując z MINI-

stwa tzn. przenoszenie towaru z palety uszkodzonej na paletę

MALNYCH luzów manipulacyjnych. Zwiększenie ich powoduje

w pełni funkcjonalną. Najtańszym sposobem jest jednak nie

łatwiejsze prowadzenie działań manipulacyjnych w strefie wyso-

przenoszenie ładunku, a ułożenie paletowej jednostki ładun-

kiego składowania. Należy przy tum pamiętać, że nie operujemy

kowej z uszkodzoną paletą na zdrowej palecie EUR i następnie

tu wymiarami palety, a paletowej jednostki ładunkowej, która

włożenie takiego zestawu na regał. Wymaga to jednak, nadal

może posiadać przewisy ładunku poza wymiar palety. Pamiętając

przy zastosowaniu MINIMALNYCH luzów manipulacyjnych

o ograniczeniach co do zatrudnienia operatorów wózków można

pionowych zwiększeni ich o 14 cm (wysokość palety EUR).

także wybrać solidniejsze konstrukcje, które posłużą dłużej o ile
będą właściwie serwisowane.

Przykład 2
Realny świat operatorów wózków widłowych
W realnym świecie polskiego magazynu wysokiego składowania

ACT

kierownik magazynu dba o to by operatorzy byli pracownikami

Mimo wszystko zachęcam do prowadzenia wstępnego pro-

o bardzo niskiej rotacji. Stosuje także casting’i na wolne sta-

jektowania magazynu przed przystąpieniem do jego realizacji.

nowiska. Kto tak nie robi ten naraża się na dodatkowe koszty

Zachęcam także do wstępnej specyfikacji. Oczywiście zwykle

eksploatacyjne. Koszty te wynikają ze wzrostu czasu operacji

dostawca ma przewagę nad zamawiającym, ale pokazanie, że

wykonywanych przez niedoświadczony personel lub na drugim

odbiorca rozwiązanie nie jest „ciemnym ludem”, a bliżej mu

końcu powyższego wymagania uszkodzenia regałów paletowych

do partnera jest właściwym podejściem. Zachęcam także do

dokonywanych przez niedoświadczony personel działający pod

porzucenia MINIMALNYCH luzów manipulacyjnych na rzecz

presją czasu. Niestety są to zwykle zbiory łączne, czyli powo-

OPTYMALNYCH rozwiązań zarówno w strefie transportu we-

dujące sumowanie się powyższych kosztów. Może je jednak

wnętrznego, jak i manipulowania ładunkiem.
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