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BEZPIECZEŃSTWO NA SAWO
 Redakcja, Foto: Log4.pl

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa
SAWO, to największe wydarzenie targowe dla branży BHP w Europie
Środkowo – Wschodniej, kolejna ich edycja odbyła się w dniach 26-28
kwietnia 2016 roku w Poznaniu. W targach SAWO 2016 wzięło udział
ponad 220 firm z 22 państw, najwięcej było polskich firm, które zaprezentowały swoje najlepsze produkty.
Targi dla służby BHP stanowią źródło
wiedzy na temat nowych produktów
jakie pojawiają się na rynku, coraz więcej firm ma świadomość tego, że o bezpieczeństwo pracy trzeba zabiegać, nie
można li tylko opracować regulamin
obwarowany nakazami i zakazami. Bezpieczeństwo pracy zależało i zależy od
wielu czynników, niebagatelna rolę
odgrywają w tej materii elementy
techniczne, pozwalające na wymuszenie bezpiecznych zachowań ograniczając ryzyku wypadku.

poznawalnych wyróżnień na polskim
rynku, nagradzające wyróżniające się
rozwiązania i produkty. Sąd Konkursowy składa się z czołowych osobistości na co dzień zaangażowanych
w bezpieczeństwo pracy, będących
ekspertami w swoich dziedzinach wiedzy. W tym roku wyłoniono 14 laureatów Złotego Medalu, a 5 otrzymało
nagrodę Grand Prix SAWO, przyznano
również dwa Medale Prezesa Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP.

Dobrą tradycją targów jest konkurs
Grand Prix SAWO, Medal Prezesa
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Złoty
Medal MTP – jedne z najbardziej roz-

Branża logistyczna rzadko jest nominowana a jeszcze rzadziej zdobywa
nagrody. W tym roku AWIA Horyzont®
System wykrywania kolizji na drodze
maszyna – człowiek, znajdujący zasto-

sowanie w magazynowaniu i logistyce,
został nominowany i znalazł uznanie
w oczach Sądu Konkursowego, zdobywając Złoty Medal MTP oraz Grand
Prix SAWO, przyznane przez Głównego
Inspektora Praca i Dyrektora Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy-PIB w kategorii:
Środki ochrony indywidualnej, zbiorowej. Producentem AWIA Horyzont® ,
tego całkowicie polskiego produktu –
Systemu wykrywania kolizji na drodze
maszyna – człowiek, jest firma ENTE
Sp. z o.o. z Gliwic.
czytaj dalej 

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY
 Źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy

Co roku, na całym świecie, 28 kwietnia obchodzony jest Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
Świadomość Polaków dotycząca praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców w zakresie bezpieczeństwa jest coraz większa. W 2015 roku aż 83 proc. respondentów biorących udział w badaniu Koalicji
Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce” przyznało, że dla pracowników ważniejsze jest bezpieczeństwo w miejscu pracy od zarobków. Mimo wszystko, w takim dniu warto przypominać, że troska
o bezpieczeństwo to ciągły proces, który dotyczy każdego z nas.
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
został ustanowiony w 2003 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy. Jego obchody mają na celu podniesienie
świadomości w zakresie skutecznej ochrony ludzi w oraz
unikania wypadków, w szczególności śmiertelnych, chorób
zawodowych, a także nowych trendów w BHP. Tego samego
dnia obchodzony jest też Międzynarodowy Dzień Pamięci
Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Komu tak naprawdę zależy na bezpieczeństwie?

Instytucje publiczne dbają o to, żeby obowiązujące regulacje prawne wyznaczały przynajmniej podstawowe standardy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz,
żeby przepisy te były respektowane. Jednak do utrzymania
najwyższych standardów nie wystarczą tylko procedury.

Potrzebna jest jeszcze świadomość każdego pracownika,
który dbając o własne bezpieczeństwo dba też o innych.
Niezbędna jest znajomość obowiązków własnych i pracodawcy oraz panujących norm.
Wyniki badania „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2015”
pokazują, że zdecydowana większość badanych (69 proc.)
uważa, że dbanie o BHP ma największe znaczenie właśnie
dla pracowników, w drugiej kolejności dla pracodawców
(17 proc.), a dopiero w trzeciej dla przedstawicieli instytucji
publicznych (10 proc.). Jednak zdaniem badanych to właśnie
instytucje publiczne mają największy pozytywny wpływ na
poprawę BHP w Polsce. Prawie połowa osób (47 proc.) jest
zdania, że wpływ ten jest duży.
czytaj dalej 
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SYSTEM TYPU SHUTTLE W MAGAZYNIE TVH
 Źródło: TGW, Foto: TGW

Wzrost wolumenu oraz brak przestrzeni do składowania stało się niezaprzeczalnym powodem do podjęcia
decyzji o rozbudowie istniejącego obiektu dystrybucyjnego. Firma TVH jako partnera w tym projekcie wybrała specjalistę od intralogistyki – firmęTGW.
Firma TVH to firma rodzinna, z siedzibą
w Waregem, Belgia, która dostarcza
części i obsługuje klientów w ponad
170 krajach na całym świecie. Jako
jeden z największych na świecie „one
stop shop”, firma zapewnia dostawę
pod drzwi, w najkrótszym możliwym
czasie.

W 2014 roku, dotychczasowe centrum
dystrybucyjne w Waregem, zatrudniające 540 pracowników, obsługiwało
8.000 zamówień dziennie, a liczba
składowanych indeksów osiągnęła
500.000. W związku z rosnącym
wolumenem zamówień oraz rosnącą
liczbą składowanych indeksów, firma
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Bezpieczny mix

TVH zdecydowała się na budowę
12.000 metrów kwadratowych automatycznego Centrum Dystrybucyjnego, w którym zamówienia będą
kompletowane, pakowane i wysyłane
do klientów. Nowy system ma zapewnić możliwość dalszego wzrostu i sprostać wyzwaniom na przyszłość. Nowe

Centrum Dystrybucyjne ma przyczynić się do wzrostu obsługi klientów
TVH poprzez wzrost stoku oraz wzrost
wydajności, co jeszcze bardziej umocni
pozycję TVH na rynku. Nowe Centrum
Dystrybucyjne będzie się znajdowało
obok istniejącego magazynu, z którym będzie połączone naziemnie. Oba
budynki będą tworzyły całość operacji
logistycznych.
TGW dostarczy system automatycznego składowania pojemników typu
shuttle STINGRAY. Magazyn ten będzie
się składał z 13 korytarzy wyposażonych w 50 poziomów. Dzięki temu
systemowi firma TVH będzie mogło
składować ponad 400.000 pojemników na 25 metrach wysokości. Magazyn shuttle będzie pełnił również rolę
kompletacyjną i będzie dostarczał
pojemniki źródłowe do kompletacyjnych stacji roboczych. Wszystkie
obszary robocze będą połączone ze
sobą siecią przenośników TGW KingDrive®. Częścią systemu będzie również sorter Natrix TGW. Nowe Centrum
Dystrybucyjne rozpocznie swoją działalność operacyjną w 2019 roku.

SYSTEM LOGISTYCZNY TGW W ZALANDO
 Źródło: TGW, Foto: TGW

Internetowy gigant Zalando wybuduje nowe centrum logistyczne w Lahr, Niemcy razem z TGW. Będzie to
nowy projekt skupiony na zrównoważonym rozwoju oraz oczywiście na najnowszej technologii.
Integrator systemów logistycznych TGW wdroży system intralogistyczny wart kilka milionów Euro, dla ultra
nowoczesnego centrum dystrybucyjnego Zalando w Lahr,
Schwarzwald. Poprzez rozwiązanie typu Stingray shuttle
oraz magazyn kompletacyjny, towary zamówione w Zalando,
będą przygotowywane do wysyłki. Ponad 9 kilometrów
energooszczędnych przenośników będzie transportować
paczki do ich przeznaczenia. Test operacyjny systemu jest
przewidziany na koniec 2016 roku.
Markus Augeneder, Dyrektor Zarządzajacy TGW Systems Integration w Wels: „Jesteśmy bardzo szczęśliwi,
że Zalando optowało za rozwiązaniem TGW. Od samego
początku pracowaliśmy nad szczególnie zrównoważonym
systemem, który będzie realizowany ze sterowaniem
TGW Commander, przy pomocy inteligentego systemu
zarządzania energią. Ponadto będziemy wspierać Zalando
pakietem serwisowym, który będzie utrzymywał instalację
po uruchomieniu”.

E-commerce napędza biznes

„Jednym z najważniejszych czynników napędzających biznes jest sprzedaż internetowa,” wyjaśnia Georg Kirchmayr,
Prezydent Grupy Logistycznej TGW. „ Działaliśmy intensywnie w temacie e-commerce, analizując uważnie studia

przypadków oraz współpracując z uniwersytetami. Wiemy
co robimy i dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć klientowi optymalne rozwiązania, które zapewnią im sukces
w przyszłości. Znamy biznes jak i trendy na rynku, co wraz
z precyzyjnym planowaniem i ścisłą współpracą z klientem,
pozwala nam na znalezienie idealnego rozwiązania”.

REKLAMA

LATA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W CRAIGAVON
 Źródło: Hyster, Foto: Log4.pl

W dniach 20 i 21 kwietnia obchodzono 35-lecie działalności produkcyjnej wytrzymałych wózków widłowych Hyster® w Craigavon, Irlandia Północna, gdzie wprowadza się do produkcji w Europie najnowszy model – wózki widłowe serii Hyster® XT.
W pierwszym dniu wydarzenia goście
poznali historię zakładów produkcji wózków widłowych, rozpoczynającą się od otwarcia zakładu w roku
1981. Przedstawiono najważniejsze
zmiany w fabryce zachodzące przez
lata, podkreślając, że stała się ona
wzorcową pod względem światowej
jakości produkcji wózków widłowych
oraz podkreślono doświadczenie
i zaangażowanie zespołu fabryki.
W tym interaktywnym wydarzeniu
odniesiono się również do przyszłości przedstawiając premierowy pokaz
najnowszego wózka widłowego, który
będzie produkowany w Craigavon
z myślą o eksporcie do krajów EMEA
– wózka serii Hyster® XT.
Punktem zwrotnym dnia była specjalna ceremonia posadzenia drzewa
przez Premiera Irlandii Północnej
Arlene Foster i obecnego dyrektora
fabryki Jima Downey’a w celu uznania zasług całego personelu w rozwój
zakładu w Craigavon od momentu
jego otwarcia. Drzewo posadzono
w pobliżu dębu, który stał na terenie zakładu, jeszcze zanim fabryka
została zbudowana i został pieczołowicie zachowany. „Mimo że świętujemy naszą przeszłość i sukcesy
fabryki z zeszłych 35 lat, przed sobą
mamy ekscytującą przyszłość. Zasialiśmy ziarno ciągłego i zrównoważonego rozwoju fabryki Craigavon”
– powiedział dyrektor fabryki Jim
Downey.

Gratulując firmie, Premier Irlandii
Północnej Arlene Foster powiedziała
– „Ta firma to prawdziwy przykład
doskonałości w produkcji i światowej
klasy. Hyster-Yale słusznie zyskała
sobie reputację najwyższej klasy
w zakresie doświadczenia i zaangażowania. Gratuluję całemu zespołowi
zaangażowania w ciągłe ulepszanie
i innowację.”
Fabryka wózków widłowych Craigavon, niedaleko Belfastu, została
otwarta w kwietniu 1981 i jest jednym z niewielu zakładów produk-

cyjnych wózków widłowych, które
nadal pozostają w Wielkiej Brytanii. Fabryka to prawdziwy przykład sukcesu Irlandii Północnej,
jej powierzchnia zwiększyła się do
41.300 m2 i zatrudnia obecnie setki
osób, z których wiele pracuje w niej
już dziesiątki lat. 33 osoby z obecnej załogi pracują w niej od pierwszego roku, w którym fabryka została
otwarta.
W roku 2003 wprowadzono znaczące
inwestycje w celu doprowadzenia
do tego, aby fabryka w Irlandii Północnej stała się światowym centrum
produkcji wózków spalinowych (ICE).
W roku 2008 rozpoczęto produkcję
wózków elektrycznych, a obecnie
w Craigavon co roku produkuje się
tysiące różnych wózków, z których
większość jest eksportowana do
Europy, Rosji, Afryki i na Środkowy
Wschód.
Z biegiem lat fabryka zdobyła
liczne nagrody za zaangażowanie
w jakość i działania dla załogi pracowniczej, m.in. nagrodę Investors
in People Gold Award w roku 2014,
a w roku 2013 uzyskała tytuł „Najlepszego miejsca pracy” przyznanego
w ramach konkursu The Irish News
Workplace & Employment Awards
2013. Fabryka Craigavon wyróżnia się
również w zapewnianiu zrównoważonego rozwoju w produkcji, inwestując
dziesiątki milionów funtów w strate-
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gie i technologie przyczyniające się
do ochrony środowiska, oszczędności
energii i wody oraz zmniejszania emisji dwutlenku węgla.
W drugim dniu obchodów zorganizowano spotkanie Hyster HUB, w któ-

tymentu wózków Hyster, obecnie
najszerszego w branży. Goście mieli
możliwość poznania ostatnich nowości w produkcji, a w szczególności
nowej serii Hyster XT®, solidnych
i wytrzymałych wózków widłowych
serii 2.0–3.0, przeznaczonych do

Przedstawiono również „Cool Truck”,
wózek przeznaczony przede wszystkim dla branży papierniczej i branży
recyklingowej, w którym przezwyciężono powszechny problem przegrzania silnika spowodowanego pyłem
i resztkami papieru.
Dodatkowo w interaktywnych sesjach
zapoznano gości z rozwiązaniem
telemetrycznym Hyster Tracker™
przeznaczonym do usprawnionego
zarządzania flotą. Podczas pokazu
zaprezentowano również opcje
zasilania i powiązane rozwiązania
firmy Hyster m.in. elastyczne rozwiązania wyciągania akumulatorów
oraz energooszczędne wózki spełniające potrzeby najtrudniejszych
zastosowań.

rym zgromadzono liczne innowacyjne
rozwiązania, usługi i partnerów, przyczyniających się do ulepszenia asor-

wielu różnych zastosowań w pomieszczeniach lub prac zewnętrznych
w logistyce, dystrybucji i produkcji.

„Nasza praca w fabryce Craigavon
pomogła ustanowić standard jakości
w procesach produkcji we wszystkich fabrykach Hyster-Yale na całym
świecie. Jesteśmy zaszczyceni tym,
że będziemy produkować najnowszy wózek serii Hyster® XT tutaj
w Irlandii Północnej i z przyjemnością oczekujemy rozwoju i dalszych
sukcesów, które możemy osiągnąć
z naszym zespołem przez następne
35 lat” – zakończył dyrektor fabryki
Jim Downey.

RÓŻNE OBLICZE ODPADÓW
 Źródło: Stena Recycling

Recykling odgrywa kluczową rolę w działaniach na rzecz środowiska, pozwalając odpadom wielokrotnie zyskiwać nowe życie. – Powinniśmy zacząć postrzegać odpady jako cenny materiał – mówi w kontekście obchodzonego 22 kwietnia, Dnia Ziemi, Aleksandra Surdykowska, Kierownik ds. Marketingu i PR w Stena Recycling.
Zadaniem recyklingu jest umożliwienie takiego wykorzystania odpadów, aby mogły one posłużyć ponownie jako
materiał w produkcji. Dzięki temu ograniczamy wykorzystanie surowców naturalnych oraz emisję dwutlenku
węgla. Recykling pomaga również ograniczyć liczbę
odpadów trafiających na składowiska. – Powinniśmy
postrzegać odpady jako materiał, z którego powstają
nowe produkty i który może być wielokrotnie wykorzystywany. Poprzez odpowiedzialne gospodarowanie
odpadami chronimy środowisko. Jest to wyzwaniem
zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców – mówi
Surdykowska.
Jak podaje GUS, w 2014 r. recyklingowi poddanych zostało
21 proc. odpadów komunalnych oraz 56 proc. odpadów opakowaniowych. Nie są to wyniki wysokie, mając na uwadze,
że szkło może być poddawane recyklingowi nieograniczoną
liczbę razy, tworzywa sztuczne do 10 razy, a papier 6-7 razy.
Tymczasem z plastiku można wytworzyć np. materiał na
bluzy polarowe i sprzęt sportowy, a z opon nawierzchnię
placów zabaw czy podeszwę butów. Takich przykładów jest
zdecydowanie więcej.
– Troska o środowisko w coraz większym stopniu wpływa na
nasze działania i dokonywane wybory. Choć Polska na tle

Europy Zachodniej, szczególnie Skandynawii, wciąż poddaje
recyklingowi niewiele odpadów, postawy pro-ekologiczne
są coraz bardziej widoczne – mówi Surdykowska.
Jak wynika z tegorocznego badania PBS przeprowadzonego na zlecenie Stena Recycling ponad połowa średnich
i dużych firm ma na liście swoich priorytetów podniesienie
efektywności gospodarowania odpadami. 3 na 4 firmy są
skłonne dostosować swoje produkty lub usługi, aby zwiększyć poziom recyklingu. – Przedsiębiorcy przywiązują coraz
większą wagę do gospodarowania odpadami w sposób
odpowiedzialny. Chcą wytwarzać mniej odpadów, lepiej je
segregować i zwiększać poziom recyklingu. Z jednej strony
wpływają na to zmiany wymuszane przez nowe regulacje
unijne, z drugiej rosnąca świadomość. Ważną rolę ogrywa
zrównoważone gospodarowanie odpadami, które pozwala
łączyć troskę o środowisko z korzyściami dla biznesu – opowiada ekspert Stena Recycling.
Przetwarzając, sprawiamy, że odpady stają się materiałem,
który daje życie kolejnym produktom. Pozwólmy materiałom żyć dalej. Raport PBS pt. „Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i potencjalne inwestycje” zrealizowany
na zlecenie Stena Recycling dostępny jest do pobrania na
www.stenarecycling.pl
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DROGI KOMUNIKACYJNE W MAGAZYNIE
 Źródło: PSTM, Foto: Log4.pl

Bezpieczeństwo pracy w magazynie zależy od szeregu czynników, które mają wpływ bezpośredni lub pośredni, na stopień zagrożenia wypadkiem. Magazyn, to bardzo złożony organizm gospodarczy w którym jest
wiele skomplikowanych urządzeń transportowych i systemów współdziałających ze sobą. Odpowiedni stopień ich zorganizowania zapewnia pozwala osiągnąć stan w którym ryzyko wypadku jest zminimalizowane.
ekspert Polskiego Stowarzyszenia
Techniki Magazynowej, który na co
dzień zajmuje się audytami w magazynach. Przedstawił najczęściej występujące błędy w oznakowaniu dróg
komunikacyjnych i przejść dla pieszych w magazynie, trzeba przyznać,
że przedstawione przykłady, chociaż
nie jest ich wiele, świadczą o totalnym braku wyobraźni projektantów.
Nie brakowało przykładów oznakowania dróg i stref w magazynie, za które
odpowiadają bezpośrednio zarządzających magazynem, utrudniające komunikacje a nie ja usprawniające.

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, realizując
zapisy statutowe organizuje z partnerami konferencję pt.
„Magazyn bezpiecznym miejscem pracy” (MBMP), której
celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy w obszarach
gospodarki magazynowej, logistyki wewnętrznej i dystrybucji. Na konferencji wykorzystane jest bogate doświadczenie
członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej,
oraz instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, w obszarach ich działalności.
Konferencje „Magazyn bezpiecznym miejscem pracy”,
są cyklicznie organizowanymi spotkaniami specjalistów,
którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem z użytkownikami magazynów i centrów logistycznych. Na spotkaniach
promowane są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia w magazynach, centrach
dystrybucji, hurtowniach i innych miejscach gdzie realizowane są prace przeładunkowe towarów.
Tematem ostatniego spotkania z cyklu „MBMP”, które
odbyło się 6 kwietnia br. w Święcicach były „Bezpieczne
strefy obsługi i drogi komunikacyjne
w magazynie – organizacja transportu i ruchu pieszych”. Na konferencji
omówione zostały zasady właściwego
podejścia do organizacji dróg, ciągów
komunikacyjnych, wyznaczenia i oznakowania stref bezpieczeństwa, przejść
dla pieszych, których funkcjonalność
należy uwzględnić już na etapie projektowania magazynu. Nie bez znaczenia jest odpowiednie wyposażenie
wózków widłowych w systemy poprawiające bezpieczeństwo pracy, czy
właściwości eksploatacyjne osprzętu.

Po zaprojektowanych drogach komunikacyjnych jeżdżą wózki widłowe,
Na zdjęciu: T. Chojnacki
prawidłowa organizacja ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym, była tematem wystąpienia Antoniego Saulewicza
ekspert Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej.
Wózki widłowe, to urządzenia wyrządzające w magazynie
najwięcej „szkód”, a wypadki z ich udziałem należą do najcięższych. Oczywiście wózki prowadzone są przez operatorów i podlegają zasadom ruchu drogowego, jednak z braku
wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych dróg dochodzi
do licznych kolizji i wypadków. O potrzebie organizacji,
podstawach prawnych i normach regulujących zasady poruszania się po magazynie, mówił Antoni Saulewicz.
Człowiek w zderzeniu się z wózkiem widłowym nie ma
wielkich szans, to on ucierpi najwięcej, w najlepszym razie
dojdzie do uszkodzeń ciała, w najgorszym straci życie. Aby
zapobiec tej nierównej konfrontacji stosowane są systemy
ostrzegawcze w wózkach widłowych, których wpływ na
bezpieczeństwo w magazynie omówił Konrad Janikowski
z firmy ENTE Sp. z o.o. System AWIA Horyzont ostrzega
operatora przed będącym w pobliżu człowiekiem, który
identyfikowany jest w trzech strefach w zależności od odle-

O tym jak ważny jest audyt bezpieczeństwa, który dotyczy również oznakowania stref i dróg komunikacyjnych
w magazynie, mówił Tomasz Chojnacki
Na zdjęciu: A. Saulewicz
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dotyczące konstrukcji i bieżnika. Omówiono zalecane stosowanie odpowiednich rodzajów opon w zależności od
środowiska i natężenia pracy.
Komunikacja w magazynie jest ważnym elementem bezpieczeństwa
pracy w magazynie, jednak liczne
przykłady prelegentów, omawiające
poszczególne zagadnienia, świadczą
o dużych brakach w tym obszarze. Nie
zmieni się tego ot tak po prostu przepisami, chociaż tych – jednoznacznie
regulujących oznakowanie w magazynie – nie ma, do tego potrzebna jest
świadomość wszystkich uczestników
procesów składowania i dystrybucji,
taka jest konkluzja każdego z prelegenNa zdjęciu: K. Janikowski
tów. Jest to prawda, która przewija się
głości od wózka widłowego. Ten całkowicie Polski produkt przez wszystkie dotychczasowe spotkania ze specjalistami
nagrodzony Złotym Medalem MTP SAWO 2016 oraz wyróż- z którymi organizowane były konferencje. Dążenie do
niony Grand Prix SAWO 2016, w kategorii „Środki ochrony odpowiedniej jakości świadomości uczestników procesów
indywidualnej, zbiorowej”. Uczestnicy konferencji poznali w magazynie jest priorytetowym zadaniem Stowarzyszenia.
zasady działania systemu, na demonstracyjnej wersji zaprezentowanej przez prelegenta.
Osprzęt i wyposażenie wózka widłowego ma równie ważne
znaczenie, o zależnościach pomiędzy
właściwym doborem opon do wózka
widłowego, a bezpieczeństwem pracy
mówił Rafał Gryganiec z firmy Camso
Polska S.A., czołowego dostawcy opon
przemysłowych. Opona na wózku
widłowym styka się z podłożem w bardzo małym obszarze swojego obwodu,
przenosi jednak cały ciężar wózka
i towaru, rozłożony na cztery punkty
co prawda, ale to i tak duże obciążenie.
Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę,
dlatego tak ważnym jest właściwy
dobór ogumienia do wózka widłowego,
aby zapewnić prawidłową eksploatację
i bezpieczeństwo pracy. Przedstawione
zostały różne rodzaje opon do wózków widłowych, ich charakterystyki

Na zdjęciu: R. Gryganiec

ID LOGISTICS WDROŻYŁ PROGRAM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
 Źródło: ID Logistics

ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych, specjalizujący się w logistyce kontraktowej, wdrożył
program Zrównoważonego Rozwoju. Program jest jednym z elementów wewnętrznego systemu zarządzania jakością w Grupie ID Logistics – CID.
Przyjęty przez ID Logistics program
Zrównoważonego Rozwoju opiera się
na trzech, kluczowych filarach: środowisko, społeczeństwo i gospodarka.
W ramach działań na rzecz ochrony
środowiska ID Logistics skupi się na
ograniczeniu wpływu, jaki na środowisko może wywierać działalność każdej firmy – redukcja zanieczyszczeń
i zużycia energii, wody, gazu, materiałów eksploatacyjnych (folia, karton,
etykiety) oraz recykling i zarządzanie
odpadami. Szczególny nacisk, przy
współpracy z klientami, ID Logistics

położy na wykorzystanie „zielonych”
technologii i innowacyjnych rozwiązań w ramach zarządzania łańcuchami
dostaw.
W zakresie działań społecznych celem,
jaki stawia sobie ID Logistics, jest bycie
odpowiedzialną firmą jako pracodawca i podmiot gospodarczy obecny
w lokalnych społecznościach. Przeprowadzone projekty, m.in. programy
szkoleniowe i akcje edukacyjne, będą
ukierunkowane na wzrost zaangażowania pracowników oraz bezpieczeństwo

i higienę pracy. ID Logistics będzie
także wspierać udział pracowników
w akcjach na rzecz lokalnych społeczności (m.in. zbiórki żywności, pomoc
dla domów dziecka, wspieranie krwiodawstwa oraz inne projekty zgłoszone
przez współpracowników). Swoje
działania w obszarze „gospodarka“ ID
Logistics ukierunkuje na wzmocnienie efektywności ekonomicznej oraz
wspieranie klientów przy wdrażaniu
optymalnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych.

czytaj dalej 
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RUSZYŁA DRUGA EDYCJA MISTRZOSTWA KADRY BHP
 Źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy

W tym roku już po raz drugi, Koalicja Bezpieczni w Pracy organizuje ogólnopolski konkurs wiedzy dla pracowników służby BHP, przedstawicieli środowisk akademickich oraz pasjonatów. Pierwszy etap Mistrzostw trwa
od 4 do 18 maja, a na uczestników, oprócz zaszczytnego tytułu Mistrza Kadry BHP, czekają nagrody w postaci
m.in. iPhona, tabletu, aparatu fotograficznego, kurtek, szkoleń i voucherów na konferencje branżowe.

Celem konkursu jest sprawdzenie
poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce oraz
uaktualnienie prestiżowego rankingu
specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Inicjatywa Koalicji
to także okazja do wymiany doświadczeń i integracji środowiska służby
BHP. –W minionym roku Mistrzostwa
spotkały się z dużym zainteresowaniem, niemal 500 osób przystąpiło do
rywalizacji! Oznacza to, że eksperci
z branży BHP chętnie podejmują nowe
wyzwania i lubią podnosić swoje kwalifikacje – mówi Andrzej Smółko, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy,
Prezes CWS-boco Polska. Cieszymy się,
że jako Koalicja stworzyliśmy konkurs,
który pozwala na sprawdzenie wiedzy i praktycznych umiejętności oraz
porównanie się z najlepszymi w branży
– dodaje.
Mistrzostwa Kadry BHP składają się
z dwóch etapów. Pierwszy trwa od
4 do 18 maja 2016 r. W tym czasie
na stronie internetowej Koalicji Bezpieczni w Pracy (www.bezpieczniwpracy.pl/mistrzostwa) dostępny jest
test zawierający 30 pytań jednokrotnego wyboru. Trzydzieści osób, które
uzyskają najwyższą liczbę punktów,
zostanie zakwalifikowanych do finału,
który wyłoni ostatecznych zwycięzców.
Każdy uczestnik może tylko raz przy-

stąpić do wypełniania testu. Za każdą
poprawną odpowiedź przyznawany
będzie punkt, brak odpowiedzi nie
będzie punktowany, a za niepoprawną
odpowiedź uczestnik otrzyma punkt
ujemny.

•

Drugi etap konkursu odbędzie się
w dniach od 23 do 30 maja 2016. Tu
również będzie test wiedzy on-line (20
pytań jednokrotnego wyboru) oraz studium przypadku, którego rozwiązanie
oceniać będzie Komisja Konkursowa.
Laureaci zostaną wyłonieni spośród
osób, które zdobędą największą liczbę
punktów, sumują się na nią poprawne
odpowiedzi z testu etapu II (40 proc.
oceny całościowej) oraz punkty przyznane przez Komisję Konkursową za
rozwiązanie case study (60 proc. oceny
całościowej). – W części opisowej pod
uwagę brana będzie gruntowna wiedza, wsparta doświadczeniem, ale też
wyobraźnia, pozwalająca kreować właściwą kulturę bezpieczeństwa w zakładach pracy – mówi Marek Maszewski,
Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A.
i przewodniczący Komisji Konkursowej. – Jestem przekonany, że do BHP
można i warto podchodzić niestandardowo, kreatywnie. Dlatego będę
czekał na odpowiedzi, w których autorzy zaproponują rozwiązania zgodne
z wymaganymi przepisami, ale też
przekraczające standardy – dodaje.

•

Skład Komisji Konkursowej:
•

Maciej Jagielski, Kierownik
Zespołu BHP i PPOŻ Urzędu
Dozoru Technicznego

•
•

•

•

Piotr Kaczmarek, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
Marek Maszewski, Dyrektor Działu
Nadzoru SEKA S.A.
Witold Polkowski, ekspert Pracodawców RP
Artur Sobota, Kierownik Sekcji Prewencji w Departamencie Prewencji
i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy
Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert prawa pracy Konfederacji
Lewiatan, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim
Krystyna Świder, Kierownik Centrum Edukacyjnego Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

Zwycięzcy Mistrzostw Kadry BHP
zostaną ogłoszeni 9 czerwca 2016 roku
podczas uroczystej gali w Warszawie.
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc
organizatorzy ufundowali nagrody. Za
pierwsze miejsce – iPhone 6S 16GB,
bon o wartości 1000 zł na dowolne
szkolenie SEKA, kurtkę typu Softshell
firmy Krystian, voucher na konferencję
MOVIDA. Za drugie miejsce – Tablet
SAMSUNG Galaxy Tab S2 8.0, bon
o wartości 1000 zł na dowolne szkolenie SEKA, kurtkę typu Softshell firmy
Krystian. Za trzecie miejsce – Aparat
SONY DSC-HX300, bon o wartości
1000 zł na dowolne szkolenie SEKA,
koszulkę rowerową firmy Krystian.
Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl.

POLSKI RYNEK MAGAZYNOWY PRZEKROCZYŁ MAGICZNĄ GRANICĘ
 Źródło: JLL

Firma doradcza JLL podsumowała sytuację na rynku powierzchni magazynowych w Polsce na koniec I kw. 2016
r. Znakomite otwarcie roku pod względem popytu na magazyny – aż 680 000 mkw. wynajęto w I kw. 2016 r.
W budowie jest 640 000 mkw. powierzchni, z czego 54% powstaje na zasadach spekulacyjnych.
Tomasz Mika, Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo –
Przemysłowych w Polsce, JLL, informuje: „To było bardzo
mocne otwarcie roku na polskim rynku magazynowym.
W I kw. 2016 r. podpisano umowy najmu na łącznie 680
000 mkw. To najlepszy wynik zarejestrowany w pierwszym
kwartale w ostatnim dziesięcioleciu i bardzo dobry prognostyk na pozostałą część roku. Co więcej, w I kw. łączne
zasoby powierzchni magazynowej w Polsce przekroczyły
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10 milionów mkw., co umocniło ją na dziewiątym miejscu
w Europie pod względem podaży”.
Najwięcej powierzchni magazynowej w I kw. wynajęto
w Okolicach Warszawy (184 000 mkw.), na Górnym Śląsku
(142 000 mkw.) oraz w Poznaniu (123 500 mkw.). Największą umowę najmu podpisał Kaufland (45 000 mkw. w Panattoni Park Bydgoszcz).
c.d. na stronie 9 

Podaż

Łączne zasoby powierzchni magazynowo – przemysłowej w Polsce wyniosły ok. 10,37 mln mkw. na koniec I kw.
2016. W pierwszych trzech miesiącach roku do użytku oddano aż 418
000 mkw. nowych magazynów. Większość nowych projektów ukończono
w Okolicach Warszawy (137 000 mkw.),
Górnym Śląsku (87 000 mkw.) i Polsce
Centralnej (85 000 mkw.).

Coraz więcej powierzchni budowane
jest spekulacyjnie.

„Aż 54% powstającej obecnie powierzchni magazynowej
realizowane jest na zasadach spekulacyjnych, czyli bez
wiążących umów najmu. Dla porównania, na koniec I kw.
2014 r. było to jedynie 5,5%. To jasno pokazuje, że deweloperzy darzą polski rynek dużym zaufaniem i widzą dalszy
potencjał jego wzrostu”, dodaje Tomasz Mika.

Pustostany

Na koniec I kw. wskaźnik pustostanów wynosił 6,7%,
nieznacznie wzrastając wobec rekordowo niskiego stanu
z końca 2015 r. (6,2%). Najwięcej wolnej powierzchni jest

Foto: pixabay.com

„Deweloperzy pozostają bardzo
aktywni. W budowie jest obecnie
640 000 mkw. powierzchni magazynowo – przemysłowej, co plasuje
sektor magazynowy za biurowym, ale
przed segmentem centrów handlowych. Najwięcej magazynów powstaje
w Poznaniu – 160 000 mkw., Okolicach
Warszawy – 108 000 mkw. oraz Polsce
Centralnej – 106 000 mkw.”, wylicza
Przemysław Ciupek, Starszy Analityk
Rynku, JLL.
w Okolicach Warszawy (11,8% ogólnych zasobów). Małe
rynki takie jak Szczecin czy Opole charakteryzują się zerowym poziomem dostępnej powierzchni.

Czynsze

Jak podaje portal magazyny.pl, w I kw. czynsze bazowe
pozostały na niezmienionym poziomie i nadal są najwyższe
w Warszawie Mieście (4,1 – 5,3 euro za mkw. miesięcznie)
i Krakowie (3,8 – 4,5 euro za mkw. miesięcznie). Najniższe
stawki za obiekty typu Big Box są w Polsce Centralnej (2,6
– 3,2 euro za mkw. miesięcznie). Należy jednak zauważyć,
że powyższe czynsze nie uwzględniają oferowanych przed
deweloperów zachęt i zniżek stanowiąc tym samym stawkę
wyjściową do dalszych negocjacji.

Powierzchnia istniejąca i w budowie (mkw.) vs pustostany (%)

Źródło: JLL, magazyny.pl, I kw. 2016 r.
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Awia Horyzont

Rozwiązaniami, które powinny na stałe znaleźć się w puli środków zwiększających bezpieczeństwo eksploatacji wózków widłowych, są systemy ostrzegania o zagrożeniu kolizją
z pracownikiem pieszym czy innym wózkiem. Ich zadaniem jest odpowiednio wczesne
powiadomienie operatora wózka czy innego środka transportu i/lub pracownika pieszego
o fakcie naruszenia strefy jego działań.
Narzędziem, które skutecznie realizuje powyższe funkcje jest system Awia Horyzont będący
odmianą systemu identyfikacji z wykorzystaniem sygnałów o częstotliwości radiowej. Jest
to autonomiczny system, niewymagający kosztownej instalacji w infrastrukturze. System
ten jest instalowany na wózku (lub na innym pojeździe). System ma na celu ułatwienie
zmniejszenia ryzyka kolizji, np. wózka, z człowiekiem lub innym wózkiem czy innym pojazdem, w warunkach ograniczonej widoczności otoczenia przez kierowcę danego wózka.
System Awia Horyzont składa się z szeregu nadajników osobistych, w które są wyposażeni pracownicy i/lub wózki czy inne pojazdy, anten odbiorczych i terminala kierowcy,
montowanych na wózku.



ELOback2

ELOback2 to uniwersalny system bezkolizyjnego cofania, ułatwiający pracę operatorów
i zmniejszający ryzyko wypadków podczas manewrów oraz jazdy do tyłu. Jest to system
ostrzegawczy, który za pomocą ultradźwięków wykrywa przeszkody znajdujące się z tyłu
wózka widłowego i ostrzega operatora o zagrożeniach podczas manewrów cofania.
ELOback2 przystosowany jest do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów
magazynowych. Czytelne sygnały optyczne i dźwiękowe – zarówno dla operatora, jak
i dla osoby, która może znajdować się z tyłu wózka – zapewniają skuteczną percepcję
przestrzeni i wydajną pracę. Opcjonalnie, po wykryciu przeszkody przez system, możliwe
jest zaprogramowanie dwóch akcji pojazdu, takich jak redukcja prędkości czy hamowanie.
ELOback2 ma konstrukcję modułową i może zostać zainstalowany na wózkach widłowych
dowolnego typu i różnych producentów. Dodatkowo system ten może być połączony
z czujnikiem wysokości podnoszenia wideł i ostrzegać operatora o jeździe z uniesionym
ładunkiem, a nawet redukować prędkość jazdy wózka w takiej sytuacji.


ELOfleet 3

ELOfleet3 to nowoczesny system kontroli dostępu dla wózków widłowych i zaawansowane narzędzie do zarządzania flotą magazynową w jednym. Nowość od ELOKON Logistics
to kolejna generacja docenionego już na rynku systemu ECS.
Niezależnie od wielkości floty oraz rodzajów wózków widłowych, ELOfleet3 umożliwia
autoryzację dostępu, rejestruje i analizuje czas pracy maszyn i ludzi, a w wersji z zainstalowanym czujnikiem uderzeń także kolizje. Dzięki temu system ten znacząco zwiększa
bezpieczeństwo, wpływa na wydajność pracy i pozwala oszczędzić koszty. System jest
w pełni automatyczny, z bezprzewodowym przesyłem danych oraz możliwością współdziałania z dowolnym komputerem, chmurą lub stroną internetową. Gdziekolwiek jesteś
możesz bez trudu zarządzać flotą magazynową na ekranie komputera.


ELOshield

ELOshield to system ostrzegawczy, który potrafi rozróżniać człowieka od innych przeszkód, zasygnalizować operatorowi jego obecność, a w razie potrzeby nawet wywołać
odpowiednie zachowanie pojazdu np. jego spowolnienie lub zaprogramowaną reakcję
innego typu. System wspomaga bezpieczeństwo eksploatacji wózków widłowych, które
nie mają wyznaczonych osobnych stref roboczych w magazynie i mogą swobodnie poruszać się w całym obszarze zakładu.
ELOshield monitoruje tzw. niebezpieczną strefę wokół pojazdu lub jako wariant stacjonarny – wyznaczone miejsca, w których pole widzenia jest ograniczone. Opcjonalnie, system ELOshield-LR może działać jako ochrona antykolizyjna między wózkami widłowymi.
Działanie ELOshield opiera się na rozpoznawaniu sygnału transponderów, w które zostają
wyposażeni pracownicy, wózki widłowe bądź przymocowane są one do części stałych
magazynu. W momencie wykrycia takiego transpondera przez system, uruchomiony
zostaje alarm optyczno-akustyczny na wózku, bądź opcjonalnie następuje zwolnienie
prędkości jazdy wózka.
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Katalog bezpieczenstwa

ELOprotect

ELOprotect to automatyczny system bezpieczeństwa przeznaczony do montażu w wózkach systemowych typu VNA oraz w wózkach do kompletacji i komisjonowania w magazynach wysokiego składowania. ELOprotect jest oficjalnie uznanym system bezpieczeństwa,
który redukuje ryzyko zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń, a jego podstawową funkcją
jest ochrona człowieka. Typowym przykładem zastosowania jest zapewnienie bezpieczeństwa w magazynach, w których piesi i wózki systemowe pracują w tych samych
wąskich korytarzach roboczych.
Elementy składowe
Podstawowa konfiguracja ELOprotect składa się z elektronicznego urządzenia sterującego
(zwykle umieszczonego w przedziale silnikowym wózka), skanera laserowego na przedzie
pojazdu, skanera laserowego po stronie napędu oraz pulpitu kontrolno-sterującego. System ELOprotect może być zamontowany zarówno w nowych modelach, jak i w wózkach
starszych typów.
Bezpieczeństwo
System ELOprotect spełnia wszelkie wymagania przepisów europejskich. Zgodnie
z Załącznikiem IV Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE system ELOprotect jest certyfikowanym urządzeniem bezpieczeństwa.
Cechy produktu:
•
mobilny system zabezpieczenia osób i wózków w wąskich korytarzach
•
większy komfort obsługi, lepsza wydajność
•
optymalne dopasowanie różnych typów wózków
•
certyfikowany system bezpieczeństwa, zgodnie z normą EN ISO 13489-1: 2008
(Performance Level „d”)



Still OPTISPEED 4.0

W systemach OPTISPEED chodzi o rozwiązania w kwestii wzrostu wydajności pojazdu
oraz operatora. OPTISPEED 3.3 gwarantuje, że szybkość operacji wykonywanych wózkiem
MX-X jest automatycznie dopasowywana do wagi transportowanego ładunku.
Wersja OPTISPEED 4.0 to pomoc nawigacyjna dla kierowcy. System optymalizuje trasę
dojazdu do celu, zatrzymując pojazd i widły w idealnej odległości i na odpowiednim
poziomie. Pozycja pojazdu określana jest za pomocą enkodera do pomiaru odległości
i korygowana nieustannie poprzez etykietę z kodem kreskowym na podporach regału
i dwa skanery kodów kreskowych umieszczone na pojeździe.
Ponadto OPTISPEED 4.0 może rozróżniać pomiędzy załadunkiem i rozładunkiem i automatycznie dostosowuje wysokość podnoszenia wideł do zadania. Niewłaściwe załadunki
i rozładunki – a co za tym idzie kosztowne i czasochłonne szukanie – można tym sposobem
całkowicie wyeliminować.



Toyota SpotMe®

System Ostrzegawczy Toyota SpotMe® zbudowany jest z reagujących na ruch czujników
na podczerwień. System wykrywa obecność wózków widłowych oraz osób na drodze
i automatycznie ostrzega o ich obecności. Każdorazowo, gdy potencjalne niebezpieczeństwo zderzenia zostanie wykryte, urządzenie ostrzegawcze zaczyna migać, co pozwala
znacznie zmniejszyć niebezpieczeństwo kolizji.
Ten wyjątkowy system zapobiegania kolizjom i wypadkom z udziałem wózków widłowych
jest niezwykle łatwy w instalacji i użytkowaniu. SpotMe ® jest umieszczany na strukturze
budynku i nie wymaga połączenia z wózkami, pracuje z wózkami wszystkich producentów
oraz funkcjonuje niezależnie, ostrzegając przez potencjalnymi kolizjami pracowników
i pojazdy uczestniczące w transporcie wewnętrznym.
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RFID Safety

Radio Frequency Identification (RFID) to metoda zapisywania i odczytu danych bez kontaktu fizycznego i wzrokowego. STILL wykorzystuje tę technikę w następujący sposób:
„inteligentny wózek widłowy” może wyczytać informacje poprzez tzw. pasywne transpondery umieszczone w regularnych odstępach w podłodze, a na podstawie uzyskanych
informacji zoptymalizować przebieg pracy.
RFID Safety to system wspomagania operatora, który może np. automatycznie zredukować prędkość pojazdu w potencjalnie niebezpiecznych punktach, jak skrzyżowania czy
zwężenia. Ponadto możliwe jest sterowanie urządzeniami bezpieczeństwa, takimi jak
oświetlenie. Wszystko to powoduje znaczny wzrost bezpieczeństwa.


Bezpieczne trzewiki HARDO

Stworzone do pracy w trudnych i nieprzyjaznych warunkach. Wyposażone w dodatkowe
zabezpieczenia w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia, jak spód stopy,
pięta, palce. Przód trzewika zabezpieczony gumowym nadlaniem sprawdza się w pracy
w pozycjach klęczących.
Cholewka z naturalnej skóry bydlęcej licowej – odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Zabudowana pięta. Podszewka Oxford – zwiększona wentylacja stopy. Podszewka
sklejona i zszyta z podeszwą – nie stwarza dyskomfortu podczas użytkowania. Podeszwa
dwuwarstwowa urzeźbiona, zapewnia lepszą przyczepność do podłoża. Podwójna izolacja
od zimna.



Trzewiki bezpieczne PRAMA

Bardzo lekkie, bez metalowych elementów. Stworzone do pracy w określonych
warunkach pracy. Kompozytowe wzmocnienia przedniej części stopy. Cholewka
z naturalnego zamszu bydlęcego – miękka
i paroprzepuszczalna. Podszewka Oxford –
zwiększona wentylacja stopy. Pięta obszyta
– dodatkowa ochrona przed uderzeniami
z tyłu. Podeszwa dwuwarstwowa – lepsza
ochrona przed zimnem. Podeszwa urzeźbiona zwiększa przyczepność do podłoża.



Ubranie robocze HARPOON

Bluza oraz spodnie ogrodniczki. Materiał 100 % bawełna czesana – komfort i wygoda
bardzo dobra wytrzymałość. Uniwersalny i nowoczesny fason dopasowany do trudnych
warunków pracy. Praktyczne kieszenie. Podwójne szwy. Przedłużenie tylnej części –
bluza nie odstaje oraz zabezpiecza przed wiatrem. Regulacja spodni oraz bluzy w pasie.
Wzmocnienia na kolanach z miejscem na nakolanniki.



Bluza robocza Helios

Bluza robocza męska w kolorze czarno-czerwonym. Materiał: 60% bawełna/ 40% poliester. Gramatura 280 g/m2. Kryte zapięcie na zamek rzep oraz napy w górnej i dolnej części.
Rękawy z mankietem. Szerokość mankietów oraz dołu bluzy regulowana dzięki napom,
przez co bluza dobrze dopasowuje się do użytkownika i nie odstaje. Wielofunkcyjne
oraz pojemne kieszenie, w tym 2 kieszenie w części górnej zapinane na napy. Elementy
odblaskowe. Ciekawy design i modne kolory.
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JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI
OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
 Robert Dobrzycki, Chief Executive Officer Europe, Panattoni Europe, Foto: Panattoni Europe

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że koncepcja zrównoważonego rozwoju nie jest już tylko ideą,
lecz także koniecznością – zwłaszcza że zastosowanie rozwiązań ekologicznych długofalowo przynosi wymierne korzyści. Pomimo tego, budownictwo ekologiczne opatrzone certyfikatem BREEAM w dalszym ciągu
występuje raczej jako trend w przypadku obiektów przemysłowych – w odróżnieniu od biurowców i galerii
handlowych.
Najprawdopodobniej wynika to z roli,
jaką pełnią budynki przemysłowo-magazynowe, a tym samym dominacji dwóch wciąż najważniejszych
zmiennych przy tego typu inwestycjach – ceny i lokalizacji. Jednak wbrew
pozorom magazyny klasy „A”, budowane według dzisiejszej standardowej specyfikacji technicznej, nie mają
negatywnego wpływu na środowisko
w stopniu, w jakim to powszechnie
może być postrzegane. Obowiązkowe
świadectwa energetyczne, które już od
kilku lat są wymaganym dokumentem
na rynku nieruchomości, przedstawiają
zużycie energii istniejących budynków
na poziomie zadawalającym.
W związku z powyższym w moim przekonaniu nie tylko certyfikat BREEAM
jest gwarancją jakości i bezpieczeństwa eksploatacji obiektów przemysłowych, chociaż i takimi realizacjami
Panattoni Europe może się pochwalić.
A są nimi – w przypadku Polski – centra
logistyczne we wrocławskich Bielanach
i podpoznańskich Sadach dla firmy
Amazon, które zyskały finalny certyfikat BREEAM Intenational na poziomie
VERY GOOD z oceną 57,4 proc. Były
one pierwszymi dwoma certyfikatami
w Polsce przyznanymi inwestycjom
o tak gigantycznej powierzchni –
każdy z obiektów Panattoni Europe
dla firmy Amazon osiągnął ponad
123 000 m kw. i został ulokowany na
27 ha działkach (każdy). W tym przypadku certyfikat BREEAM Intenational
(wielokryterialny system oceny funkcjonowania budynku w jego otoczeniu,
przyznawany przez Building Research
Establishment, BRE) potwierdził założenia inwestycyjne poczynione jeszcze na etapie projektu. A wysoka nota
(57,4 proc.) możliwa była dzięki skrupulatnej realizacji przez dewelopera,
inteligentnemu systemowi zarządzania budynkiem (BMS), który integruje
wszelkie instalacje w obiektach, czy
zastosowaniu w nich rozwiązań środowiskowych jak podwyższona izolacyjność ścian i dachów, a także szczelność
budynków. Ponadto, dzięki nowoczesnym instalacjom technologicznym
możliwy był proces rekuperacji, czyli
odzysku ciepła za pomocą wymienników obrotowych. Obiekt wyposa-
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żony jest w oświetlenie LED i czujniki
ruchu w strefie intensywnych zmian
ruchu (pick towery), czujniki ruchu
w węzłach sanitarnych, a zanieczyszczenie oświetlenia terenu poza działką
zostało ograniczone. Nie zabrakło również maksymalnego ograniczenia zużycia wody, czy przewagi ogrzewania
gazowego w obiekcie. Inwestor zadbał
również o odpowiednią gospodarkę
odpadami podczas budowy, a także
o szeroką gamę lokalnych gatunków
roślin w celu wtopienia centrów dystrybucyjnych w naturalne środowisko,
a także budki dla ptaków.
Zwrot ku zielonemu budownictwu i rozwiązaniom ekologicznym odnotowu-

jemy również w przypadku inwestycji
build-to-suit, zwłaszcza o charakterze
produkcyjnym. Rozwiązania te – analogicznie jak w przypadku obiektów
magazynowych – wprowadzane są na
zamówienie najemcy. Najczęściej są
to: zastosowanie proces rekuperacji
czy zwiększenie ilości światła dziennego, a za przykłady mogą posłużyć
obiektami produkcyjny m.in. dla Bosch
(dawniej Grupa Kapitałowa Zelmer),
inteligentna fabryka w Bielsku Białej dla
GE Energy Management. W przypadku
obiektów magazynowych, ekologiczny
charakter mają nasze realizacje dla znanej na całym świecie firmy odzieżowej
Hennes & Mauritz Sp. z o.o., czy sieci
hipermarketów Tesco.

MAGAZYNY CORAZ BARDZIEJ ZIELONE
 Tomasz Oktaba, Project Management Director Prologis w Polsce

Zielone budownictwo to nie tylko moda na ochronę środowiska, ale gwarancja jakości, bezpieczeństwa
i optymalizacji kosztów. Budowanie zgodnie z zasadami ekologii i oszczędności staje się koniecznością.
Trend na zielone certyfikaty typu BREEAM rozpoczął sektor
nieruchomości biurowych. Szybko jednak objął również nieruchomości handlowe i magazynowe. Najemcy dostrzegli
korzyści z proekologicznych rozwiązań i dziś często sami
o nie dopytują, co potwierdza nasze przekonanie,
że zrównoważony rozwój nie jest już modą, ale wynikiem
mechanizmów rynkowych. Prologis zgodnie ze swoją strategią już od 2008 roku poddaje procesowi akredytacji
BREEAM wszystkie nowobudowane hale. Co więcej dwa
nasze budynki w Czechach i jeden na Słowacji otrzymały
najwyższą ocenę Excellent.

Rygorystyczne kryteria oceny

Inwestycja poddana certyfikacji BREEAM oceniana jest w 10
kategoriach, które określają jej wpływ na środowisko, ale
również komfort jej użytkowania. W przypadku budynków
magazynowych duże znaczenie mają wykorzystywane technologie i materiały, które przyczyniają się do wydajności
energetycznej nieruchomości, zarówno w zakresie oszczędności, jak również minimalizacji wpływu zużycia energii na
środowisko. Ważnymi elementami są także: konstrukcja
budynku i materiały wykorzystywane do jego budowy,

lokalizacja umożliwiająca łatwy transport, rodzaj wykorzystywanego oświetlenia, liczba miejsc parkingowych, zarządzanie systemem gospodarki wodnej i odpadami, a także
rozwiązania chroniące przed emisją zanieczyszczeń.
Ważne jest również wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań, które minimalizują oddziaływanie na środowisko.
Deweloper zainteresowany uzyskaniem certyfikatu BREEAM
powinien już na etapie planowania i realizacji inwestycji
pomyśleć o takim doborze materiałów i rozwiązań, które
odpowiadają wymaganiom niezbędnym do uzyskania certyfikacji. W procesie certyfikacji gotowej inwestycji wymagane jest również zaangażowanie najemców budynku
w zakresie stosowania ekologicznych rozwiązań i procedur
wprowadzonych przez dewelopera.

Inwestycja z dużym zwrotem

Wprowadzenie ekologicznych rozwiązań i technologii przy
projektowaniu i realizacji budownictwa zrównoważonego to
dodatkowy koszt, który wynosi około trzech procent w stosunku do budynków wznoszonych metodami tradycyjnymi.
Ale różnica ta zwraca się w postaci oszczędności kosztów
eksploatacyjnych. Na przykład samo wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia daje szansę ograniczenia zużycie
energii o 75 procent rocznie. Kierując się tymi szacunkami
oraz z racji tego,
że w standardowym obiekcie dystrybucyjnym większość
energii (nawet do 80 procent) pochłania oświetlenie, naszym
celem jest wymiana całego oświetlenia na energooszczędne
we wszystkich naszych centrach dystrybucyjnych. Szacuje
się, że oświetlenie LED można użytkować do pięciu razy
dłużej niż tradycyjne żarówki, przy czym LED-y zużywają
50 procent mniej energii i obniżają koszty o 50 procent
w porównaniu z energooszczędnymi świetlówkami typu T5.

Zrównoważone rozwiązania

W naszych magazynach montujemy również czujki ruchu
lub wprowadzamy strefowanie mediów, czyli odcięcie wody
i światła w strefach, w których nikt nie przebywa. Możemy
też zaoferować inne zrównoważone rozwiązania, w zależności od zainteresowania klientów: solary, retencja i wykorzystanie wody deszczowej w toaletach, pompy ciepła i inne.
Wprowadzamy systemy automatycznego pomiaru i zdalnego odczytu zużycia ciepła, prądu oraz wody, co pozwala
najemcom na bieżąco kontrolować koszty. Wykorzystujemy
również kogenerację energii. W naszym przypadku jest to
wykorzystanie paliwa gazowego do produkcji, w jednym
procesie, energii elektrycznej oraz ciepła potrzebnego do
ogrzewania obiektu.
W parkach Prologis, każda hala po zakończeniu budowy
poddawana jest również testom szczelności budynku
oraz badaniom termowizyjnym pozwalającym określić i zabezpieczyć miejsca, gdzie może następować
utrata ciepła. Dzięki temu zapewniamy ich maksymalną
energooszczędność. Dokładamy wszelkich starań, aby
zaoferować naszym klientom efektywne rozwiązania
zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym. Dlatego Prologis w wielu rankingach jest uznawany
za jednego z wiodących deweloperów promujących energooszczędne rozwiązania.
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BREEAM – CERTYFIKOWANE BEZPIECZEŃSTWO
 Maciej Madejak, Head of Business Development Poland, Goodman, Foto: Goodman

BREEAM to najbardziej powszechnie stosowana metoda oceny i certyfikacji środowiskowej budynków. Jest
to metoda oceny trwałości budynku i wpływu nieruchomości na środowisko. W procesie certyfikacji liczone,
a następnie sumowane są punkty dla danego projektu, a łączna nota określa odpowiedni poziom wypełnienia wymogów stawianych przez BREEAM. Ocenie podlegają następujące kategorie: zarządzanie, transport,
odpady, zdrowie, woda, grunt, ekologia, energia, materiały, zanieczyszczenie.
BREEAM wyróżnia rożne kategorie obiektów, począwszy
od całkowicie nowego budynku, przez połączenie nowych
budynków z remontem istniejących obiektów, aż do remontu
i wykończenia istniejącego budynku.

Ekologiczne rozwiązania w magazynie

Istnieje szeroka gama ekologicznych rozwiązań, których
wdrożenie nie jest skomplikowane i nie musi się wiązać
z poniesieniem wysokich nakładów. Do stosunkowo tanich
ulepszeń należy zastosowanie osobnego wjazdu dla tirów
i dla samochodów osobowych, albo zaznaczenie osobnych
parkingów dla osób niepełnosprawnych bliżej wejścia do
biur, jak również ustawienia wiaty dla rowerów, zakazanie
palenia w budynku, stolarka z podwójną szybą, czy też
spłuczki ograniczające zużycie wody w prysznicach i toaletach etc.

W przypadku obiektów magazynowo-logistycznych niezwykle istotne są kwestie związane z bezpieczeństwem.
Dlatego warto rozważyć np. o oddzielny chodnik wejścia
do budynku, czy też odpowiedni układ parkingów. Warto
również zainwestować w rozwiązania technologiczne ograniczające wpływ na środowisko naturalne, w tym umożliwiające zmniejszenie emisji CO2.
Planując implementację zielonych rozwiązań, warto również rozważyć inwestycję w oświetlenie LED. Koszt żarówek
typu LED w ostatnim czasie znacznie się obniżył, dzięki
czemu poniesione nakłady mogą zwrócić się nawet po
niespełna trzech latach w przypadku intensywnego użytkowania obiektu. Warto również zadbać o zmniejszenie
zasobów wody poprzez oszczędne w użyciu wody krany,
monitorowane urządzenia dla oszczędności energii.
Celem wszystkich tych ulepszeń jest nie tylko uzyskanie
odpowiedniego certyfikatu, ale przede wszystkim przynoszą one wymierne korzyści finalnym klientom i użytkownikom budynków, ich właścicielom, a także deweloperom
i inwestorom.

Zielona przyszłość magazynów?

Wzrost kosztów energii będzie coraz bardziej napędzać
zapotrzebowanie na zielone rozwiązania.
W przypadku budynków logistycznych, kluczowe będzie
zatem udoskonalanie systemów ogrzewania i oświetlenia.
Równie ważne będzie zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy w magazynie.
W Polsce świadomość certyfikacji obiektów magazynowych stopniowo rośnie. Niemniej, na tle innych krajów
zachodniej Europy, ta świadomość jest nadal niska. Można
jednak przypuszczać, że w perspektywie kolejnych lat
ekologiczne certyfikaty będą odgrywać znacznie większą
rolę na rynku powierzchni magazynowych. Podobnie było
w Niemczech, gdzie jeszcze kilka lat temu certyfikaty nie
odgrywały żadnej roli, a dziś niemal każdy projekt jest tam
certyfikowany.
Przykładem certyfikowanego obiektu Goodman w Polsce jest centrum dystrybucyjne dla Grupy Muszkieterów
w Poznaniu. W obiekcie zostały zastosowane proekologiczne rozwiązania, takie jak ogrzewanie gazowe, informatycznie sterowany system zużycia dwutlenku węgla do
dystrybucji mrożonek w kontenerach mroźniczych, oświetlenie LED, nowoczesny system ładowania baterii wózków
widłowych czy system segregacji odpadów.
Warto postawić na zielone rozwiązania i budować energooszczędne magazyny, a także rozważyć certyfikację już
istniejących obiektów. Wszystko to może obniżyć koszty
eksploatacyjne i przynieść dodatkowe korzyści wizerunkowe, które mogą się okazać dodatkową zaletą na tle
konkurencyjnych obiektów.
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»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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BEZPIECZNE SKŁADOWANIE
 Sebastian Żmudzin, Senior Projektant Systemów Logistycznych, WDX SA

Magazyny wysokiego składowania są spotykane w większości magazynów w Polsce i na świecie. Wykorzystanie odpowiedniego systemy umożliwia znaczne zwiększenie pojemności magazynu, jednakże aby
regały wysokiego składowania tj. wszystkie urządzenia wykorzystywane w przemyśle były bezpieczne konieczne jest zachowanie kilku ważnych zasad.
Najważniejszy jest odpowiedni dobór regałów, zarówno
projekt jak i montaż powinien być wykonywany w ścisłej
współpracy użytkownika z producentem, dostawcą regałów
w zgodzie z NORMA PN-EN 15512:2011 . Bardzo ważne
jest respektowani dopuszczalnych obciążeń regałów, które
muszą być jednoznacznie określone na tablicach informacyjnych, korzystne jest również oznaczenie każdego miejsca na regałach specjalną nakleją informacyjną o rodzaju
ładunku i maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu. Istotne
jest również określenie typów i rodzajów urządzeń wykorzystywanych do obsługi regałów, zazwyczaj są to wózki
widłowe pracujące z regałami klasy 300A, 300B lub 400.
W zależności od klasy wózka należy uwzględnić odpowiednio minimalną szerokość korytarza roboczego (Ast)
z uwzględnieniem luzów manipulacyjnych, takie informacje
uzyskamy od producenta wózków widłowych.
Konieczne jest również określenie tolerancji pomiędzy
poziomami belkowymi wraz ze wzrostem wysokości
poziomów składowania wysokość gniazda musi być
większa do wysokości ładunku w zakresie 75-150 mm
określa to NORMA PN-EN 15620:2010. W/w norma informuje również o tolerancjach pomiędzy poszczególnymi
ładunkami na jednym poziomie o ile dla standardowych
palet 800x1200mm określone są jednoznaczne standardy szerokości gniazd 1800, 2700, 3600mm, natomiast
przy paletach nietypowych należy pamiętać ze mini-
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malny odległość wynosi 75mm, dla wysokości powyżej
13000mm wzrasta do 100mm Jak widzimy elementem
wpływającym na bezpieczeństwo w użytkowaniu regałów
wysokiego składowania jest odpowiedni dobór systemu
regałów i urządzeń do ich obsługi, dlatego warto korzystać z oferty dostawców, którzy mają możliwość kompleksowej obsługi w pełnym zakresie wyposażenia magazynu.
Kolejnym aspektem poprawiającym bezpieczeństwo są
odpowiednie oznaczenia na posadzce oraz tablice informacyjne o strefach pracy w magazynie. Bardzo ważnym,
ale również często bagatelizowany elementem systemu
składowania są nośniki, zazwyczaj są to palety, których
jakość jest równa i rzadko kontrolowana, a przecież to
paleta przenosi obciążenie ładunku na konstrukcję regałów. W trakcie użytkowanie regałów wysokiego składowania mogą pojawić się uszkodzenia elementów konstrukcji
regałów, zgodnie z normą PN-EN 15635:2010 (Stalowe
statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania.) należy co 12 miesięcy
wykonywać przeglądy eksperckie regałów. Coroczne
przeglądy wykonywane przez producentów regałów oraz
niezależne jednostki nie zwalniając z odpowiedzialności codziennej kontroli kierowników magazynów oraz
wszystkich pozostałych pracowników, jeżeli pojawi się
jakiekolwiek uszkodzenie pracownik powinien je zgłosić
przełożonemu.

EXPERT OD URZĄDZEŃ REGAŁOWYCH W TWOIM MAGAZYNIE
 Grzegorz Krysiak, Prezes Zarządu Sterlog Polska Sp z o.o.
O bezpieczeństwie i ryzyku w działalności gospodarczej napisano wiele książek
i artykułów. Normy i publikacje dotyczące
ryzyka związanego z użytkowaniem regałów
magazynowych są ogólne, nieprecyzyjne
i pozostawiają szeroki margines do interpretacji. Z tego względu często nieświadomie
podejmujemy ryzyko, którego każdy świadomy i odpowiedzialny użytkownik instalacji regałowych nigdy by nie zaakceptował.

pisany dokument (czytaj papier) spełnia
wymagania normy. Czy każdy podpis pod
raportem jest podpisem eksperta?

Powiedzenie „papier przyjmie wszystko” najlepiej odpowiada naszej, logistyków, rzeczywistości. Papier przyjmie, ale czy świadomy
ryzyka manager logistyki taki dokument
akceptuje? Na to pytanie każdy powinien
odpowiedzieć samodzielnie. Badając dokumentację instalacji regałowej należy pochylić
się nad ryzykiem i własną odpowiedzialnością przy użytkowaniu regałów.

Ocena ekspercka to przede wszystkim
weryfikacja zgodności dokumentacji urządzań z instalacją regałową, to także sprawdzenie zgodności istotnych parametrów
fizycznych i technicznych jednostek ładunkowych czy też zasad obsługi regałów.

Zawarte w normie PN-EN 15635 i każdej
instrukcji obsługi oraz karcie gwarancyjnej
zobowiązanie użytkownika do przeprowadzenia, co najmniej raz do roku eksperckiej inspekcji stanu technicznego regałów,
wymaga szczególnego podejścia.
Po pierwsze w branży ciągle funkcjonują
mity. Czym jest ekspercka ocena? Kim jest
ten magiczny ekspert? Czy każdy pod-

Doświadczenie, wiedza, umiejętności
i chęć szczera to nie wszystkie cechy i atrybuty, które definiują eksperta. Ważny jest
też warsztat, wyposażenie, narzędzia, ale
przede wszystkim uznane i sprawdzone
metody prowadzenia oceny.

Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa eksploatacji instalacji regałowej jest stosowanie metody obsługi regału wskazanej
w Instrukcji obsługi. W praktyce najczęściej stosujemy zasadę zatowarowania
w oparciu o wykorzystanie „pierwszego
wolnego miejsca”. Rzadko realizujemy
zatowarowanie regału metodą „od dołu
do góry i jego rozładunek od góry do dołu”
Zapisy w Instrukcji obsługi nie pozostawiają wątpliwości. Najczęściej w standardowej instrukcji znajdujemy zalecenie
stawania tej drugiej - nierealnej metody.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi obciążają bezpośrednio użytkownika, chroniąc
dostawcę. W tym przypadku gwarancja na
regały kończy się już w pierwszej godzinie
eksploatacji urządzeń...
Innym zagadnieniem jest funkcja eksperta
w procesie oceny stanu technicznego regałów. Czy dostawca/producent może być
sędzią we własnej sprawie? Czy taki ekspert wykaże się obiektywizmem, należytą
starannością oraz krytycznym podejściem
w procesie identyfikacji i oceny ryzyka?
Obecna od 2010 roku na rynku europejskim, ekspercka ocena stanu technicznego
regałów - QRS, traktuje problematykę oceny
stanu technicznego urządzeń regałowych
kompleksowo i całościowo. W ramach QRS
oceniana jest poprawność i zgodność dokumentacji oraz sprawność instalacji regałowej. QRS uwzględnia przy ocenie także
wzajemne oddziaływanie posadzki, instalacji regałowej, urządzeń transportowych
i pozostałych elementów specyficznych
dla danego magazynu. Bezpieczeństwo
eksploatacji regałów to przede wszystkim
bezpieczeństwo pracowników magazynu
i bezpieczeństwo ekonomiczne firmy. Tak
jak dla Banku najcenniejszy jest skarbiec –
tak dla firmy magazyn.

REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

-
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PROCES WYKONYWANIA OZNAKOWANIA, CZYLI NA
OSTATNIEJ PROSTEJ (LINII) W MAGAZYNIE… (CZĘŚĆ 3)
 Tomasz Chojnacki, ESPERTO Projektowanie Systemów Logistycznych, Foto: ESPERTO

Pierwsza część publikacji, która ukazała się w Bezpiecznym Magazynie nr 3/2016 http://log4-bm.pl/
wydania/2016-03/index.html#/15 wprowadziła w zagadnienie oznakowania pokazując trudności z tym
związane. Druga część mówiąca o procesach projektowania ukazała się w numerze 4/2016 http://log4-bm.
pl/wydania/2016-04/index.html#/17. W trzeciej części publikacji poruszone zostaną zagadnienia związane z wykonaniem oznakowania.
Rozpoczęcie prac nakładania oznakowania

Etap projektowania mamy już za sobą. Czas na wejście do
obiektu, wykonanie oznakowania i rozpoczęcie pracy. Oczywiście w międzyczasie, musimy zmierzyć się z kolejnym
rodzajem trudności, tj. trudnościami przy wykonawstwie.
Pierwsze i najważniejsze to solidna ekipa. Nie masz ekipy?
Ponosisz ryzyko. Jakie? Czytaj dalej…
Nie będziemy się tutaj zajmować omawianiem samych
czynności realizacji oznakowania. Jest tutaj przygotowanie
posadzki, wytrasowanie linii (najczęściej za pomocą taśm),
malowanie linii oraz piktogramów i całe mnóstwo innych

Wycieranie się słabej jakości linii

czynności o charakterze organizacyjnym i technicznym.
Pozwalamy sobie to pominąć.
Już na samym początku mogą pojawiać się różnego typu
trudności. Posadzka ma nieodpowiednią jakość, w magazynie
jest bardzo ciemno, a prace wykończeniowe (tak, jesteśmy
w nowym magazynie) sprawiają, że pył wszędzie się unosi.
Dobra ekipa, da radę i mimo wszystko rozpocznie pracę.

Przygotowanie ekipy i jej profesjonalizm

Podobnie jak w innych przypadkach inwestycji magazynowych, są zespoły (a najczęściej firmy samodzielnie realizujące swoje oznakowanie), które pomijają
aspekt dobrego przygotowania do realizacji zadania.
Jego podstawą jest m.in. rzetelny, szczegółowy rysunek
z projektem. Znamy przypadki, że projekt w obiekcie
o powierzchni 8.000 m2 został wydrukowany na kartce
formatu A4 (!!). Szczegóły projektu były całkowicie niewidoczne. Kpina z klienta i zupełny brak profesjonalizmu. Co więcej, zdarza się, że nawet największy format
rysunkowy nie jest wystarczająco duży, aby zobrazować
dokładnie szczegóły projektu. I nie chodzi tu już tylko
o miejsca szczególne, bo projektant oznakowania, powinien to przewidzieć i przedstawić taki szczegół w powięk-
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szeniu. Chodzi o wiele rożnych miejsc, które sprawią
trudności w sposób nieprzewidziany.
Takie sytuacje są częste i kończą się raz dobrze, a raz źle.
Przykłady? Jeden z inwestorów mocno rozważał, czemu
miałby nie zatrudnić tańszej ekipy, wyspecjalizowanej
w dziedzinie BHP, która przedstawiła ofertę na projekt
i wykonanie oznakowania za… 2.000 zł. Projekt trwał kilka
tygodni, a oznakowanie realizował 6-osobowy, profesjonalny zespół pracując przez całe 2 dni. Obawiamy się,
że w tej cenie nie tylko nie byłoby projektu w formie
drukowanej, a byłoby zwykłe naniesienie mało trwałych
taśm, o których dokładnym usytuowaniu zdecydowano by

Odklejanie się 2 linii taśmy jednocześnie

dopiero w samym magazynie… Inny przykład. Przesłany
w odpowiednim pliku projekt, został wydrukowany na
kartce A4. Usytuowanie linii zostało źle odczytane, bo 10
cm zbyt blisko. Niby nie wiele, ale urządzenia znajdujące
się w strefie operacyjnej miały wyznaczone dokładne luzy
manipulacyjne i zarządca nie był za bardzo zadowolony.
A ponieważ farba już wyschła…
Sytuacje niespodziewane pojawiają się często. Z reguły coś
pójdzie nie tak jak przewidywał projekt, coś będzie niejasne, a zarządca magazynu w najmniej pożądanym momencie będzie niedostępny. Zatrzymanie pracy spowoduje, że
nie zdążymy na czas, a ciężarówki wiozące towar do magazynu już tutaj jadą… Co wtedy? Wtedy ryzykujemy i podejmujemy decyzję bez konsultacji z właścicielem. Najlepiej
jest oczywiście, gdy projektant jest na miejscu i wspólnie
z zespołem razem coś wymyślą. Gorzej, gdy sprawy trzeba
omawiać telefonicznie. Nie jest to proste i często wymaga
długiej rozmowy, aby dokładnie wytłumaczyć problem.
Tak czy inaczej, co dwie głowy to nie jedna, choć w przypadku trudnych problemów bywa różnie. Nie będzie problemem podjęcie decyzji jak malować ukośne, żółto-czarne
kreski obrysowujące platformę doku, ani pozwolenie sobie

na skrócenie linii zatrzymania o 10 cm, bo takie drobiazgi
nie wpływają w istotny sposób na estetykę i bezpieczeństwo czy organizację pracy. Gorzej jest, jeśli trzeba przesunąć całą ścieżkę dla pieszych o 50 cm, kradnąc tym samym
kilka miejsc odkładczych w obszarze doków. Jeśli zarządca
nie będzie zadowolony to znowu mamy kłopoty. Czasami,
jeśli oznakowania nie nałożono dużo i jeszcze dobrze nie
zaschło, damy radę to zetrzeć i zmienić. Ale nie jak zrobiliśmy to wczoraj, bo akurat nie mogliśmy czekać…

wypada jeszcze wspomnieć o gładkości i porowatości
posadzki, masie termoplastycznej, specjalnych odmianach
farb (np. nie wydzielających zapachu, stosowanych w przemyśle spożywczym), malowaniu połaciowym, itp. Całe
mnóstwo parametrów cechujących poszczególne technologie wpływa na trwałość oznakowania, czas odnawiania,
koszty wykonania oraz łatwość czyszczenia. Zagadnienie
jest zatem obszerne, a przecież żadnego z elementów
wcale nie omawiamy szczegółowo.

Raz jeszcze. Porządna ekipa z doświadczeniem i obecność
kogoś kto w razie konieczności zdecyduje o zmianie. No
i sama praca musi być doskonale zorganizowana. Czasami
trzeba zacząć od jednej strony, aby już za 24h móc ją oddać
do użytkowania, a innym razem rozpocząć od piktogramów,
bo te jeśli są 2-kolorowe muszą schnąć 2 razy. A najczęściej
trzeba uwzględnić te i inne rzeczy. Jedną z ciekawszych rzeczy było malowanie drogi dla pieszych i wózków biegnącej
w 2 magazynach przedzielonych ścianą, z taką trudnością,
że… w ścianie nie było jeszcze bramy i drzwi. Dobra ekipa
to podstawa.

No i jeszcze ciekawostka dla tych, którzy myślą, że oznakowanie jest wieczne. Kręcące się przy skręcaniu koło
(np. twarda opona typu „opaska”) nie pozostawi najmniejszych szans żadnemu oznakowaniu przy długotrwałym
działaniu. Przy odpowiedniej kulturze jazdy i konserwacji,
oznakowanie może funkcjonować przez całe lata…

Malowanie samodzielne

Mimo wszystko, wiele firm bierze się za wykonanie oznakowania samemu. W kwestii projektowej już to omówili-

Problemy przy wykonywaniu oznakowania

Prace końcowe

Po wykonaniu oznakowania następuje odbiór. Jeśli jest
dobrze to dobrze, ale co jeśli nie zbyt dobrze… ? No cóż,
wychodzą wtedy różne błędy i nie chodzi tu o samo oznakowanie, ale też o inne rzeczy. Linie leżą zgodnie z projektem,
ale z rysunkiem było coś nie tak i okazuje się, że regały nie
zachowują projektowanej szerokości korytarza, a ochraniacz
ramy w przejeździe pod regałami jest za szeroki, zawężając

Znak stopu w postaci werbalnej

śmy. A co od strony technologicznej? No cóż, trzeba mieć
minimalne pojęcie o przygotowaniu podłoża i doborze
odpowiedniej technologii. Samo oznakowanie też należy
nałożyć mając odpowiednią wiedzę. Co się dzieje jeśli nie
zrobi się tego poprawnie? Taśma się odkleja, farba odpada,
jest nietrwała, przyjmuje brudy, szybko się ściera, linie są
krzywe, nie zbiegają się w jednym miejscu albo biegną
nierównolegle tam gdzie powinny, itd. Jak to się dzieje ?

tym samym szerokość przejazdu. Dlaczego? A dlatego, że
dostawca regałów sam sobie zmienił 5-cm-owy ochraniacz
z kształtownika metalowego na 10-cm-ową drewnianą
belkę, nie myśląc nawet przez chwilę, że ten przejazd ma
znaczenie w kontekście szerokości minimalnej oraz oznakowania. Takich rzeczy jest więcej i można by było o nich
pisać jeszcze długo. Spróbujmy na koniec spojrzeć na przyjemniejsze strony oznakowania.

Wybór odpowiedniej technologii jest zależny m.in. od
natężenia ruchu, rodzaju użytkowników, rodzaju środowiska, rodzaju posadzki, itp. Jeśli wybieramy taśmę to trzeba
wiedzieć jaką wybrać. Taśmy różnią się współczynnikiem
adhezji, rodzajem warstwy zewnętrznej, grubością, itp.
Jeśli wybieramy farbę to też trzeba mieć pojęcie o przygotowaniu podłoża do malowania, a potem do wyboru tej
farby. Rodzajów jest sporo i w zasadzie tylko specjalista
dokładnie nam wytłumaczy czym różni się farba zwykła
od poliuretanowej czy też epoksydowej. Na farby możemy
jeszcze spojrzeć ze względu na grubość ich warstwy (cienkowarstwowe lub grubowarstwowe) czy też mogący mieć
z tym związek z frezowaniem powierzchni (malowanie
napowierzchniowe, śrutowanie podłoża lub zalewanie
podłoża wyfrezowanego). A to i tak nie wszystko, bo

Opłacalność posiadania oznakowania

Opłacalność takiej inwestycji jest bezsporna. Przeanalizujmy ją na podstawie rzeczywistego wypadku do jakiego
doszło całkiem niedawno w średniej wielkości magazynie.
Nie było w nim oznakowania, nie było organizacji ruchu i od
dawna tez nie było wypadków… Aż do pewnego momentu.
Kolizja wózkowego jadącego środkiem bliżej nieokreślonego korytarza oraz pieszego uczestnika ruchu skończyła
się na wypadku polegającym na wciągnięciu nogi pod tylne,
podwójne koło wózka. Nie będziemy pisać o poszkodowanym i stopniu obrażeń. Stała się tragedia.
Projekt i wykonanie oznakowania to w zależności od magazynu i zakresu prac, koszt /średnio/ od 15 do 45 tys. zł.
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Efekty nieprawidłowego wykonania

A ile wyniesie teraz odszkodowanie? Wydaje się, że brak
porządku ruchu był główną przyczyną wypadku. Załóżmy,
że odszkodowanie wyniesie 50.000 zł. Praca magazynu
została wstrzymana na cały dzień, a ponieważ pracuje tu
15 osób, musimy policzyć 15 dniówek, przyjmijmy zatem
2.500 zł. Teraz koszt usunięcia wypadku. Wózek w trakcie
akcji ratunkowej musiał zostać częściowo zdemontowany,
później będzie go trzeba odstawić i zablokować, bo może
być przedmiotem dochodzenia wypadkowego. Wszystkie
te czynności wymagają czasu, pracy ludzkiej i pracy urządzeń, a także zablokowania urządzeń, nawet jeśli za nie
płacimy raty leasingowe. No i naprawa. Dodajemy kolejne
10.000 zł. Czas na straty moralne… Bezcenne. W sumie
mamy już 62.500 zł i wciąż brak oznakowania. Dochodzą
tu jeszcze kary za niezrealizowane tego dnia zamówienia,
ukryte koszty pracy i wiele, wiele innych… Co ciekawe,
pomimo tragiczności wypadku, nie był to przypadek najgorszy z możliwych. Wypadki na filmach z youtube.com,
w których brak oznakowania jest bardzo prawdopodobną
przyczyną wypadku są znacznie bardziej obfite w straty.

Wypadek jako potwierdzenie obecności ryzyka

Oprócz zniszczonych setek lub tysięcy palet (straty w milionach złotych !) i wózków oraz regałów (straty w setkach
tysięcy złotych) dochodzi jeszcze utrata ludzkiego życia.
Te filmy nie są wyreżyserowane. Te wypadki zdarzyły się
naprawdę (patrz fotografia poniżej, źródło: youtube.com).
No i jeszcze jedno… Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo
wymierzyć karę za brak oznakowania. Niestety, ale tak
jest.

Podsumowanie

Po pierwsze samo projektowanie nie jest proste i nie należy
go zlecać osobom niewykwalifikowanym. Po drugie, najlepiej jest współpracować z zespołem, bo ten z racji swoich
kompetencji rozciągających się zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa, nie tylko solidnie wykona
pracę, ale poradzi sobie z problemami, które prawie na
pewno się pojawią. Po trzecie, miejmy to oznakowanie, bo
jego posiadanie ma uzasadnienie ekonomiczne, prawne
i funkcjonalne.

Walący się regał w magazynie bez oznakowania
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Kultura bezpieczenstwa

ESPERTO jest wysoce specjalistycznym biurem projektowo-doradczym
w zakresie magazynowania oraz
transportu wewnętrznego. Usługi
ESPERTO cechuje inżynierskie
podejście do każdego zagadnienia
i praktyczne traktowanie każdego
projektu. Oprócz szerokiej gamy
usług projektowych i doradczych,
ESPERTO oferuje rozwiązywanie
nietypowych i trudnych problemów „magazynowych”, związanych
z organizacją pracy, technologią,
przepisami oraz kosztami.

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
 Źródło: 3M, Foto: 3M

Firma 3M rozszerzyła swoją ofertę sprzętu ochrony indywidualnej o profesjonalne systemy i urządzenia
chroniące przed upadkiem z wysokości dwóch wiodących marek: DBI-SALA® i PROTECTA®.
Pracownicy wykonujący pracę na wysokości powinni mieć zapewnioną odpowiednią ochronę przed upadkiem. To
obowiązek każdego pracodawcy, który
precyzyjnie określa Kodeks Pracy. Jest
to szczególnie ważne w branży budowlanej, sektorze energetycznym, telekomunikacji, sektorze paliwowym czy
szeroko rozumianym alpinizmie przemysłowym. Jednocześnie, Państwowa
Inspekcja Pracy w swoim sprawozdaniu
za 2014 r. podkreśla, że praca na wysokości jest jednym z czynników, który
budzi największe zastrzeżenia inspektorów w branży budowlanej. Kontrole
PIP wykazały, że 1500 pracowników
nie było wyposażonych w wymagane
środki ochrony indywidualnej głowy,
z kolei blisko 700 w środki chroniące
przed upadkiem z wysokości.
- Pracodawca, który zamierza prowadzić prace na wysokości, powinien
wybrać środki właściwe do miejsca
wykonywania pracy, które zapewnią
wymagany poziom bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia pracowników oraz
spełnią wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Do naszej
oferty włączyliśmy środki ochrony
przed upadkami z wysokości renomowanych marek DBI-SALA® i PROTECTA® – mówi Piotr Mikłaszewicz,
Dyrektor Handlowy Rynku Bezpieczeństwo i Grafika w 3M Poland.
3M to firma, która wykorzystuje naukę
do tworzenia skutecznych i bezpiecznych rozwiązań. Jest światowym
liderem w zakresie sprzętu ochrony
indywidualnej i rozwiązań ograniczających ryzyko chorób zawodowych. Aby
chronić pracowników firma 3M rozsze-

rzyła ofertę o produkty i rozwiązania
dla osób pracujących na wysokości:
uprzęże, w tym szelki bezpieczeństwa
i pasy biodrowe, linki bezpieczeństwa,
amortyzatory, urządzenia samohamowne, kotwy i inne środki chroniące
przed upadkiem z wysokości.
Rozwiązania DBI-SALA® i PROTECTA®
łączą w sobie najnowsze technologie
z popularnymi rozwiązaniami, dzięki
czemu przez ponad 70 lat zdobyły
zaufanie firm z całego świata. Są w stanie sprostać wszystkim wymaganiom
bezpieczeństwa. To owoc specjalistycznej wiedzy produkcyjnej i odpowiedź na oczekiwania pracowników
i pracodawców. Aż 88 proc. respondentów, biorących udział w badaniu
„Innowacyjny Polak 2014” i przeprowadzonego na zlecenie 3M, jest zdania,
że innowacyjne rozwiązania ułatwiają

pracę, a także podnoszą jej efektywność. Co więcej bezpieczeństwo jest 3.
najczęściej wskazywanym obszarem,
który zdaniem Polaków w najwyższym
stopniu zasługuje na rozwój innowacji.
Niedostateczne zabezpieczenie podczas
pracy na wysokości jest jednym z największych czynników ryzyka. Wielokrotnie zdarza się, że pracownicy budowlani
nie dbają sami o swoje bezpieczeństwo
– nie używają hełmów ochronnych,
poruszają się po konstrukcji bez odpowiedniego zabezpieczenia. To nieodpowiedzialne zachowanie naraża ich na
utratę zdrowia bądź życia. Naszym celem
jest zapewnienie i dostarczanie komfortowych, starannie zaprojektowanych
środków ochrony przed upadkami – podsumowuje Wojciech Mazij, Dyrektor ds.
Rozwoju Rynku w 3M Poland.
Za wypadek z wysokości uznaje się
upadek z wysokości jednego metra,
w związku z czym prezentowane statystyki obejmują również upadki z rusztowań. Upadki z wysokości w Polsce
(dane: GUS, Wypadki przy pracy):
• 16 522 – liczba wypadków przy pracy
w latach 2012 – 2014 zakwalifikowanych jako upadek z wysokości
• 8 proc. – o tyle spadł odsetek wypadków przy pracy zakwalifikowanych
jako upadek z wysokości w latach
2012 – 2014
Upadek z wysokości jest przyczyną co 6
wypadku śmiertelnego w całej gospodarce narodowej i aż co 3 wypadku
śmiertelnego w budownictwie.
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MINIMALNE ROZMIARY, MAKSYMALNA MOC
 Wojciech Podsiadły

Mirona Fit, nowe rozwiązanie w ofercie firmy TRILUX Polska, zoptymalizowano pod kątem zastosowania
w wysokich obiektach przemysłowych. Oprawa charakteryzuje się dużym strumieniem świetlnym oraz długą żywotnością, pozwalając znacząco ograniczyć koszty energii i serwisowania.
Pierwszym z wyróżników nowości
w przemysłowej ofercie TRILUX Polska
jest trwałość sięgająca 50 000 roboczogodzin – nie tylko w optymalnych
warunkach laboratorium, ale także
w niesprzyjających pracy diod wysokich
temperaturach. Z testów producenta
wynika, że gdy minie okres żywotności rozwiązania, emituje ono strumień
świetlny co najmniej na poziomie 80%
początkowej wartości – nawet jeśli
lampa stale funkcjonowała w otoczeniu o temperaturze 45, a w przypadku
niektórych wersji, nawet 70°C.
Dostępne warianty rozsyłów opraw:
wąski (T), szeroki (B) i wąsko-szeroki (TB) umożliwiają wykorzystanie
produktów tej linii zarówno w rozległych halach, w wąskich alejkach, jak
i w obiektach dużej wysokości. Przewagą konkurencyjną nowości firmy
TRILUX w tego typu zastosowaniach
jest wartość strumienia świetlnego
sięgająca 52 000 lm. Dzięki ponadREKLAMA
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przeciętnym osiągom w tym zakresie,
rozwiązanie zapewnia duże natężenie światła, a w procesie modernizacji
może zastąpić dwa inne urządzenia,
ułatwiając czynności serwisowe i znacząco obniżając ich koszt. Wariant
o maksymalnym strumieniu świetlnym
waży przy tym zaledwie 13 kg.
Rozwiązanie jest w pełni kompatybilne z układami sensorów i systemami
zarządzania oświetleniem, takimi jak
TRILUX LiveLink. Opcjonalnie może być
wyposażone także w czujnik obecności
lub światła dziennego. Dzięki temu,
eliminowane są sytuacje w których
energia elektryczna jest marnowana
na oświetlanie nieużywanych chwilowo stref i miejsc, do których dociera
światło dzienne w ilościach wystarczających do spełnienia wymagań normatywnych. Dzięki zgodności z atestem
HACCP, oprawa znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym, a ze
względu na stopień odporności mechanicznej IK08 – w miejscach narażonych
na uderzenia. Dodatkowym atutem
jest możliwość montażu w gotowych
listwach, w formie linii świetlnej.
Parametry techniczne:
• Strumień świetlny: 10 000 lm (72W),
13 000 lm (93 W), 20 000 lm (143W),
26 000 lm (186 W), 40 000 lm (286W),
52 000 lm (372 W)
• Skuteczność świetlna: 140 lm/W
• Odzwierciedlenie barw / Temperatura
barwowa: 840 (Ra 80-89, 4000 K)
Dostępna na życzenie wersja w technologii CLO (Constant Light Output),
przez cały czas działania rozwiązania
zapewnia światło zgodne z zadanymi
na samym początku parametrami, bez
strat charakterystycznych dla opraw
niskiej jakości. Pozwala to zmniejszyć
pobór mocy, zapewniając ograniczenie
zużycia energii, co przekłada się na niższy koszt użytkowania instalacji.

NOWY MODEL OWIJARKI FIRMY PROMAG
 Kamil Kubicz, Foto: PROMAG

W ofercie firmy PROMAG S.A. pojawił się nowy model owijarki Future-Pack, przeznaczony do owijania szerokiej gamy ładunków o wymiarze
palety EUR, maksymalnej wysokości 2,1 m i wadze do 1,5t. Produkt
gwarantuje prawie o 60% krótszy czas owijania ładunku w stosunku
do owijania realizowanego przez człowieka, a także doskonałą precyzję pracy i duże oszczędności eksploatacyjne.
Jak pokazały testy produktu, owinięcie
palety EUR o wysokości 2 metrów zajmuje owijarce Future-Pack tylko jedną
minutę. Na równie dokładne owinięcie ręczne takiego samego ładunku
potrzeba co najmniej 2 minut i 20
sekund. Future-Pack występuje w 2
wersjach: z hamulcem mechanicznym
oraz z wstępnym rozciągiem folii, co
pozwala na zmniejszenie jej zużycia
nawet o 60%. Aby maksymalnie skrócić
czas owijania posiada ona także system
łatwego i szybkiego zakładania folii.
Owijarka Future-Pack wyposażona
została w sterownik PLC z elektronicznym wyświetlaczem. Dzięki opcji zapisania 5 programów możemy bardzo
szybko uruchomić owijanie dla różnych ładunków, co przynosi wymierną
korzyść zwłaszcza w okresach natężonej pracy i przy zmieniających się
ładunkach.
Zaprogramować możemy m.in. liczbę
owinięć na dole (1-9), na górze (1-9)

oraz liczbę cykli góra-dół (1-9). Na
uwagę zasługuje przede wszystkim
możliwość owijania z przekładką
górną. Funkcja ta pozwala na przykrycie palety dodatkową przekładką
foliową od góry - tak, aby zabezpieczała ładunek zarówno przed kurzem,
jak i wilgocią. Co ważne, owijarka
zatrzymuje się automatycznie w górnym położeniu ładunku, umożliwiając
tym samym pracownikowi bezpieczne
ułożenie przekładki foliowej.
W standardzie produkt PROMAG został
wyposażony w fotokomórkę, która
odczytuje wysokość ładunku a także
płynną regulację prędkości wózka
folii i talerza obrotowego, co z kolei
pozwala dostosować proces owijania do różnych rodzajów ładunków.
Future-Pack posiada również takie
opcje jak płynny start i zatrzymanie
czy pozycjonowanie palety.
Główne parametry techniczne:
• Max wymiar ładunku (dł. × szer. × wys.):
1200 x 800 x 2100 mm
• Max waga ładunku: 1500 kg
• Wydajność: 20-30 palet / h
• Pobór mocy: 1 kW
• Zasilanie: 230 V
Dodatkowe usprawnienie pracy gwarantuje szeroki wybór opcji dodatkowych, w tym m.in. takich jak docisk,
najazd, rama do zabetonowania, talerz
z wycięciem E i zintegrowana waga.
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