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E-MIESIĘCZNIK O BEZPIECZEŃSTWIE W MAGAZYNIE I CENTRACH LOGISTYCZNYCH

FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE
Redakcja
Oceniając bezpieczeństwo pracy w magazynie, należy brać pod uwagę szereg czynników, które mają wpływ bezpośredni
lub pośredni, na stopień zagrożenia i jego poziom oraz mają wpływ w ocenie ryzyka. Współczesny magazyn, to wiele
skomplikowanych urządzeń transportowych i systemów, które działają w sprzężeniu zwrotnym, realizując przepływy
składowanych towarów. Innowacje w magazynowaniu i logistyce, to nie trendy, ale element nowoczesnego zarządzania,
innowacje w bezpieczeństwo, to oznaka wysokiej kultury biznesowej.
Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, przygotowuje z partnerami projekt edukacyjno-szkoleniowy,
mający na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki
magazynowej, logistyki wewnętrznej
i dystrybucji, poprzez promowanie
zasad oraz innowacji organizacyjnych
i technicznych, czyniąc te obszary,
bezpiecznym miejscem pracy. „I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE” w sposób interaktywny przedstawi osiągnięcia nauki i techniki
w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia w magazynach,
centrach dystrybucji, hurtowniach
i innych miejscach gdzie realizowane są prace przeładunkowe towarów.
Wykorzystane zostanie bogate do-

ich działalności, którzy przedstawią
sprawdzone rozwiązania, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa
pracy w gospodarce magazynowej
i logistyce wewnętrznej.

świadczenie członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej,
oraz instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, w obszarach

Celem „I FORUM BEZPIECZEŃSTWA
W MAGAZYNIE”, jest aktywna promocja bezpiecznego miejsca pracy oraz
podnoszenie świadomości, wszystkich grup pracowniczych, zaangażowanych w procesy pracy gospodarki
magazynowej i logistyki wewnętrznej.
Osiągnięcie jak najwyższego poziomu
świadomości zagrożeń występujących
w magazynie, a lekceważonych ze
względu na rutynę i zwyczajne zaniedbania.
czytaj dalej 

BATERIE MOGĄ BYĆ BEZPIECZNE
Robert Zientarski, EnerSys /Hawker. Foto: log4.pl
Oceniając bezpieczeństwo pracy w magazynie, należy brać pod uwagę szereg czynników, które mają wpływ bezpośredni
lub pośredni, na stopień zagrożenia i jego poziom oraz mają wpływ w ocenie ryzyka. Współczesny magazyn, to wiele skomplikowanych urządzeń transportowych i systemów, które działają w sprzężeniu zwrotnym, realizując przepływy składowanych towarów. Innowacje w magazynowaniu i logistyce, to nie trendy, ale element nowoczesnego zarządzania, innowacje
w bezpieczeństwo, to oznaka wysokiej kultury biznesowej.

Systematyczny serwis baterii trakcyjnych jest bardzo ważnym czynnikiem
w eliminowaniu zagrożeń dla ludzi
oraz mienia wynikających z ich eksploatacji. Podstawowym zadaniem

serwisu jest dbałość o zapewnienie
bezpieczeństwa w użytkowaniu baterii
oraz innego wyposażenia ładowni. Nie
mniej ważnym zadaniem serwisu jest
zapewnienie ciągłości pracy powierzonego sprzętu oraz optymalne wydłużenie okresu jego użytkowania. Ponadto
systematyczna kontrola baterii dająca użytkownikowi obraz sprawności
sprzętu, wpływa na optymalizację planowania wydatków inwestycyjnych.
Pozwala to uniknąć nieprzewidzianych
sytuacji zagrażających ciągłości procesu produkcyjnego. Lekceważenie
konieczności serwisowania baterii jest
najczęstszym błędem użytkowników
baterii.

CZEGO OCZEKUJE UŻYTKOWNIK BATERII?
Celem użytkowania baterii trakcyjnych jest bezpieczna, ciągła, spokojna i długotrwała praca. Żeby to
osiągnąć należy zapewnić sprawność
otoczenia technicznego baterii czyli
ładowni lub miejsca ładowania oraz
sprawność samych baterii. Oznacza
to konieczność naładowania baterii
w sposób prawidłowy, zapewniający
optymalną pracę i żywotność oraz
naładowania baterii w sposób bezpieczny dla ludzi obsługi jak i dla ludzi z otoczenia oraz bezpieczny dla
sprzętu.
czytaj dalej 
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DLA KOGO OBOWIĄZKOWY ZFŚS?

Katarzyna Mietz, konsultant w Baker Tilly Poland. Foto: pixabay.com

Do 31 maja podmioty zobligowane do stworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych musiały przekazać pierwszą transzę przeznaczonej na ten cel opłaty. Kto i na jakich zasadach podlega tym
obciążeniom? Kogo ominą? – odpowiada Katarzyna Mietz, konsultant w Baker Tilly Poland.
Celem funduszu jest sfinansowanie działalności socjalnej na rzecz
obecnych pracowników i ich rodzin, byłych pracowników (emerytów i rencistów) i ich najbliższych oraz na rzecz innych osób,
które uznaje się za beneficjentów
ZFŚS. Dokładną listę grup uprawnionych do pobierania świadczeń
określa regulamin ustalany zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30
ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Ponadto, fundusz powinien służyć też dofinansowaniu
zakładowych obiektów socjalnych
i tworzeniu zakładowych żłobków,
klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania
przedszkolnego.
DLA KOGO OBOWIĄZKOWY ZFŚS?
Fundusz tworzą pracodawcy, którzy w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniają co najmniej 20
pracowników. Stan zatrudnienia
określany jest z pierwszym dniem
stycznia danego roku. Warto wiedzieć, że w przypadku jednostek
budżetowych i samorządowych

ZFŚS jest tworzony obowiązkowo,
niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Zakłady o liczbie zatrudnionych mniejszej niż
20 mogą, lecz nie muszą zakładać
Funduszu. Alternatywą dla jego
stworzenia jest wypłacanie odpowiednich świadczeń urlopowych.
Jak i kiedy stworzyć fundusz?
Fundusz tworzy się z corocznego
odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego jest natomiast
uzależniona od wieku pracownika
oraz od warunków i charakteru
jego pracy. I tak, odpis podstawowy na jednego zatrudnionego stanowi wyższą z kwot:
• 37,5% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub
• 37,5% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu roku poprzedniego.
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Jeżeli pracownik jest młodociany, to odpis ten wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim
- 6% a w trzecim - 7% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia, o którym wspomniano powyżej. Gdy pracownik wykonuje
prace o szczególnym charakterze
lub w szczególnych warunkach
(w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych), odpis wynosi 50% ww. przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia.
Ponadto, wysokość odpisu podstawowego można jeszcze zwiększyć
o 6,25% ww. wynagrodzenia na
każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na każdego
emeryta i rencistę, jeśli pracodawca sprawuje opiekę socjalną nad
nimi.
Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
mogą zwiększyć ZFŚS na każdą zatrudnioną osobę o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem przeznaczenia
całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.
WAŻNE! Wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego jest ogłaszana przez Prezesa GUS w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” nie później niż do 20
lutego każdego roku. W 2014 roku
do wyliczeń podstawowego odpisu
przyjmuje się wysokość przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2010 roku.
Administratorem pieniędzy ulokowanych w ZFŚS jest pracodawca, zaś
same środki nie mogą być przeznaczone na cele inne niż określa to prawo i regulamin funduszu. Nie podlegają one także egzekucji (z wyjątkiem
przypadków, gdy jest ona prowadzona
w związku z zobowiązaniami funduszu). Niewykorzystane w danym roku
kalendarzowym środki ZFŚS przechodzą na rok następny.
czytaj dalej 
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OIRA - NARZĘDZIE POMOCNE W OCENIE RYZYKA ZAWODOWEGO
Joanna Sokołowska.

Skrót OiRA oznacza Interaktywną Ocenę Ryzyka Zawodowego Online. Jest
to system, który umożliwia przeprowadzenie krok po kroku oceny ryzyka
zawodowego i może być zastosowany
zarówno w mikro- jak i makro-przedsiębiorstwach. Oprogramowanie to powstało w 2009 roku na bazie podobnego, holenderskiego systemu zwanego
RI&E. Jego poprzednik cieszył się dużym
zaufaniem i wykorzystaniem, a twórcy
OiRA mają nadzieję, że powtórzy on jego
sukces.
System OiRA ma umożliwić przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego lub je
udoskonalić. Jego zalety to między innymi:
• darmowe użytkowanie
• możliwość zastosowania na urządzeniach mobilnych
• możliwość wyboru działań z wielu dostępnych opcji na liście
• możliwość
dostosowania
po-

-

szczególnych kroków do rodzaju i możliwości danej firmy.
Kolejną zaletą tego systemu jest fakt, że
do rozpoczęcia jego użytkowania wystarczy samo posiadanie poczty elektronicznej.
Działanie systemu można przedstawić
w pięciu podstawowych krokach:
1. Przygotowanie- jest to zestaw kilku
pytań, na które pracodawca musi odpowiedzieć; ma ono na celu dostosowanie oceny ryzyka do rodzaju firmy
i jej możliwości;
2. Identyfikacja- to wyszukanie podstawowych elementów w środowisku
pracy, które mogą być szkodliwe lub
niebezpieczne dla zdrowia i życia
pracowników; ten krok umożliwia
także określenie, którzy pracownicy
są najbardziej narażeni na dane niebezpieczeństwo;
3. Ocena- na tym etapie system ocenia
2.

3.

i szereguje zagrożenia względem
ich ważności, tzn. stopnia niebezpieczeństwa lub innego, podobnego kryterium; takie sklasyfikowanie
umożliwia podjęcie odpowiednich
działań, by jak najszybciej wyeliminować największych zagrożeń;
4. Plan działania- dzięki poprzednim
krokom, system może wygenerować
plan, wg którego będą eliminowane
lub zmniejszane zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia pracowników;
5. Raport- jest to generowany automatycznie protokół, który można pobrać
lub wydrukować i dołączyć do akt
firmy, związanych z oceną ryzyka;
ułatwia to dalsze postępowanie i pomaga utrzymać porządek w aktach.
4.

5.

System znacznie ułatwia przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego. Może
być zatem pomocny w każdej firmie.

Brazylijska samba
i wózki widłowe
Źródło: Still. Foto: Still.

O Brazylii mówi się ostatnio przede
wszystkim w kontekście organizacji
mundialu i osiągnięć drużyny Canarinhos. My przyjrzeliśmy się jej
z perspektywy branży TSL. Choć ze
względu na mistrzostwa świata, temat Brazylii pojawiał się głównie
w tle piłkarskich doniesień, warto
pamiętać, że to nie tylko gospodarz
mundialu, ale również gospodarczy
lider regionu. Korzystając ze zwiększonego zainteresowania karnawałową stolicą świata, przyjrzeliśmy
się charakterystycznym cechom
tamtejszej logistyki wewnętrznej
i zewnętrznej.
Karnawał popytu
Według corocznego raportu WITS,
liderami w zakresie liczby zamówionych wózków widłowych wciąż
są Europa i Azja (odpowiednio 310
503 oraz 362 911 sztuk). Jednak
to kontynenty amerykańskie są jedynym dużym regionem, w którym
rośnie popyt. Pomiędzy bieżącą
a ostatnią edycją zestawienia, gdy
w Europie sprzedaż spadła o ponad

20, a w Azji – o 17 tys. sztuk, liczba
maszyn zamówionych na ziemiach
odkrytych przez Kolumba wzrosła
z 224 733 do 229 746.O znaczeniu
roli Brazylii w tym procesie może
świadczyć fakt, że ABIMAQ – Associacao Brasileira de la Maquinas e
Equipamentos – tamtejsze zrzeszenie monitorujące sprzedaż maszyn
przemysłowych w regionie - jest
jedną z 6 organizacji dostarczających dane do raportu WITS. Brazylijska organizacja znalazła się w towarzystwie swoich odpowiedników
z Chin, Europy, Japonii, Korei i USA.
Można więc wnioskować, że jest
jednym z ważniejszych graczy glo-

balnego rynku wózków widłowych.
Wózki znad Amazonki
W związku z danymi na temat sprzedaży urządzeń intralogistycznych,
nasuwać może się pytanie, skąd
biorą się maszyny dystrybuowane
w Ameryce Południowej. I w tym
wypadku na pierwszy plan wysuwa
się Brazylia. Ze względu na strukturę globalnego popytu, najwięksi
gracze na rynku logistyki magazynowej wybudowali tu swoje fabryki. - STILL jest obecny w Brazylii od
1999 roku – mówi Paweł Włuka,
Kierownik Działu Marketingu STILL
Polska.
czytaj dalej 
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DBT Białystok

DBT Częstochowa

DBT Gliwice

DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO W BIAŁYMSTOKU I CZĘSTOCHOWIE
Źródło: UDT. Foto: UDT.

W trakcie spotkań uczestnicy zapoznali się z działalnością UDT
w obszarze inspekcji i certyfikacji
oraz zagadnieniami związanymi
z projektowaniem, wytwarzaniem,
eksploatacją oraz modernizacją
i naprawą urządzeń ciśnieniowych
i transportu bliskiego. Omówiono
przepisy krajowe i dyrektywy UE
w tym zakresie. Przedstawiono
przykłady i przyczyny nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń w eksploatacji

urządzeń technicznych. Po sesjach
wykładowych odbyły się indywidualne konsultacje z ekspertami
prowadzącymi spotkania.
Spotkania w częstochowskim i białostockim oddziale UDT zakończyły cykl spotkań DBT w I półroczu
br. Z rozmów z uczestnikami oraz
ankiet zebranych po spotkaniach
wynika, że inicjatywa Dni Bezpieczeństwa Technicznego w UDT jest
wysoko oceniana.

Uczestnicy uważają, że spotkania
podejmują ciekawą, profesjonalnie opracowaną tematykę, pozwalającą zdobyć bądź uporządkować
wiedzę na temat bezpieczeństwa
technicznego. Ten pozytywny odbiór, owocne dyskusje w trakcie
spotkań, jak i niezwykle szeroki
przekrój instytucji i firm, z których
wywodzą się uczestnicy, świadczą
o potrzebie kontynuowania tej inicjatywy. Na kolejne spotkania DBT
zapraszamy od września.

DBT Opole

DBT Ostrów

DBT Wrocław
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NOWA JAKOŚĆ KOMUNIKACJI
O ZNACZENIU KRYTYCZNYM

PONAD 16 MLN SZLACHETNYCH
PACZEK!

Firma Motorola Solutions, czołowy dostawca rozwiązań do komunikacji o znaczeniu krytycznym,
poinformowała o otwarciu centrum rozwiązań
krytycznych — Mission Critical Solutions Centre.
Nowootwarta lokalizacja obejmuje laboratorium
testowe i ośrodek demonstracyjny w europejskiej centrali firmy w Wielkiej Brytanii. Centrum
ma wspierać ewolucję komunikacji o znaczeniu
krytycznym w sferze bezpieczeństwa publicznego.

W ramach akcji „Wszystkie Paczki są Szlachetne”, firma
kurierska Siódemka przekazała Stowarzyszeniu Wiosna
kolejną część środków zebranych w ramach wspólnie
prowadzonego projektu. Przez sześć miesięcy trwania akcji,
kurierzy Siódemki doręczyli ponad 16 mln paczek. Od
każdej z nich Siódemka przekazała Stowarzyszeniu Wiosna
1 grosz. Licznik pokazujący na bieżąco ilość doręczonych
paczek znajduje się na stronie www.siodemka.com.

Źródło: Motorola.

„Służby ratunkowe reagują na zagrożenie bombowym atakiem terrorystycznym” to tylko jeden
z wielu scenariuszy testowych rozgrywanych
w Mission Critical Solutions Centre. Obiekt zaprojektowano z myślą o nowych aplikacjach
i usługach, które w najbliższych latach będą
wspierać personel służb ratunkowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

02-241 Warszawa, Przedpole 1
22 868 09 72 (73)
www.olejnik.pl

Źródło: Siódemka.

Dzięki otrzymanej kwocie organizator Szlachetnej Paczki
będzie w stanie m.in. przeprowadzić na szeroką skalę kolejny finał akcji. W ten sposób każdy nadający paczki Siódemką dołącza do tego przedsięwzięcia i wspiera najbardziej
potrzebujące rodziny. Projekt „Wszystkie Paczki są Szlachetne” trwa przez cały 2014 rok.
- Z wzajemnej otwartości zrodził się wzorcowy model
połączenia wsparcia dla programu społecznego z bieżącą
działalność biznesową. Sukces firmy Siódemka przekłada
się na nasz sukces. Firma przekazuje nam 1 grosz od każdej
skutecznie doręczonej paczki. Coraz większa skala działania Siódemki oznacza wzrost realnego wsparcia finansowego programu SZLACHETNA PACZKA. – komentuje wynik
akcji ks. Jacek Stryczek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia
WIOSNA.
czytaj dalej 

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.
więąe,cej informacji 

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.
więąęe,cej informacji 

ELOfleet³ - cała flota jak na dłoni

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.
więąęe,cej informacji 

Still OPTISPEED 4.0

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.
więąęe,cej informacji 
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Hełm ochronny JSP Evolite krótki daszek

• Waga 300 gramów
• Norma EN397:199
• 6-punktowa więźba z terylenu, z 3-punktową regulacją głębokości
• Innowacyjna regulacja obwodu
• Skorupa hełmu z ABS-u - wysoka odporność i trwałość
• Wentylowany, skutecznie obniża temperaturę i wilgotność pod
skorupą kasku. Idealny w okresie letnim, przez cały rok w ogrzewanych halach
• Napotnik wykonany z bawełny egipskiej
• Możliwy montażu dedykowanych ochron
• Dedykowany dla operatorów wózków w halach wysokiego składowania
więąęe,cej informacji 

Obuwie Panda

To kolekcja włoskiego obuwia ochronnego i roboczego, popularna wśród najbardziej wymagających użytkowników
dzięki wysoce zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom, doskonałej jakości materiałom i atrakcyjnemu wzornictwu. Panda to zróżnicowane pod kątem przeznaczenia i ceny kolekcje obuwia gwarantującego bezpieczeństwo,
komfort i higienę nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Podczas
wymagającej pracy w magazynie, doskonale sprawdzi się np. model TOPOLINO S1 SRC z kolekcji PANDA STRONG - wykonane z oddychającej skóry antypoślizgowe i antystatyczne sandały ochronne ze stalowym podnoskiem i absorpcją energii w obcasie.
więąęe,cej informacji 

Obuwie robocze: Sandały LAHTI PRO

Obuwiem, które zostało zaprojektowane z myślą o pracy w gorące dni są sandały robocze Lahti Pro (model LPSOMA) - czarne,
zapinane na rzep, na wysokiej stabilnej podeszwie. Idealną wymianę ciepła zapewniają liczne dziurkowania na czubku oraz specjalne wycięcia. Sandały Lahti Pro spełniają wymagania normy ISO
20345:2011.
W gorące dni wygodne obuwie poprawia wydajność. Nawet kilka
kilometrów w ciągu jednej zmiany przechodzi pracownik średniej
wielkości centrum logistycznego. Zwiększając komfort pracy magazynierów możemy mieć realny wpływ na ilość zrealizowanych
zleceń. Właściwy dobór obuwia roboczego jest zatem szczególnie
ważny w okresie wiosenno-letnim kiedy temperatury w pomieszczeniach magazynowych są wyższe.
więąęe,cej informacji 

Paleta (wanna) wychwytowa, polietylenowa
MEDIUM pod 2 beczki

Wykonana z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia polietylenu, w 100% pozyskanego z surowców wtórnych. Nie tylko zapobiega przed skutkami niekontrolowanych wycieków, ale także umożliwia zagospodarowanie odpadów surowcowych, które
w przeciwnym razie zanieczyściłyby środowisko. Doskonale nadaje się do ograniczania rozlewów wewnątrz budynku oraz składowania beczek i pojemników z olejami, czy chemikaliami nawet
tymi najbardziej agresywnymi. Wymiary D*S*W 1245 x 635 x 457
mm, pojemność 250 l, nośność 1134 kg.
więąe,cej informacji 
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BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
PODNOŚNIKOWYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
mgr inż. Antoni Saulewicz.

Organizacja ruchu w obszarach,
gdzie odbywa się ruch wózków
i ruch pieszych, z uwzględnieniem
poziomu ryzyka wypadkowego, kiedy ruch wózków i pieszych jest nierozdzielony.
Jeśli osoby piesze poruszają się lub
pracują w bezpośredniej bliskości
poruszających się pojazdów, istnieje
duże ryzyko wystąpienia poważnych
urazów u pieszych. Poniżej przedstawiono kilka sytuacji zagrożeń
spośród wielu takich sytuacji zarejestrowanych przez autora niniejszego
artykułu. Na rysunku 1 przedstawiono sytuację zarejestrowaną w jednym z przedsiębiorstw w Warszawie.
Jak widać na tym rysunku pieszy porusza sie szybkim krokiem koło wózka, kierując się na pręty metalowe
leżące na podłodze, pomimo, że ma
możliwość, aby usunąć się na czas
przejazdu wózka na bezpieczną odległość od poruszającego sie pojazdu
w bezpieczne miejsce.
Rys. 2Rys. 1. Przykład sytuacji zagrożenia powstałej w warunkach,
gdy ruch pieszych i wózków nie jest
rozdzielony.
Na rysunku 2 przedstawiono zarejestrowaną zmianę prędkości ruchu
wózka w sytuacji z rysunku 1, po
dostrzeżeniu przez kierowcę wózka
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Rys. 1

osoby pieszej (na wykresie symbolizuje to barwa żółta i czerwona). Widać, że prędkość ruchu wózka zbliżającego się do pieszego nie tylko nie
zmalała, ale wzrosła. W takiej sytuacji
nie można także wykluczyć możliwości zachowania się pieszego w sposób nieprzewidywalny, czego skutki
byłyby tragiczne. Dlatego ryzyko wypadkowe w tej sytuacji jest duże.

-
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Rys. 2. Zmiana prędkości wózka w sytuacji wg rys. 1 podczas dojeżdżania
i przejeżdżania wózka koło idącego
pieszego (na osi poziomej czas jest
w układzie, od dołu: h; min; s; 0,1 s).
Na rysunku 3 przedstawiono podobną sytuację z udziałem wózka unoszącego, (niewidocznego na tej fo-

tografii) w innym przedsiębiorstwie.
Wózek porusza się z prędkością około 7 km/h. Wózek i pieszy poruszają
się wspólną drogą, wyznaczoną linią
żółtą na podłodze.
Rys. 3. Przykład ruchu pieszego
i wózka wspólną drogą.
Na rysunku 4 przedstawiono zmianę
prędkości wózka w sytuacji przedstawionej na rysunku 3.
Rys. 4. Prędkość jazdy wózka w sytuacji przedstawionej na rys. 3 (na
osi poziomej czas jest w układzie, od
dołu: h; min; s; 0,1 s).
Jak widać na rysunku 4, prędkość
wózka podczas zbliżania się do pieszego nie zmalała, jak należałoby
tego oczekiwać. Ponadto, pieszy nie
zwraca uwagi na wózek zbliżający
się w jego kierunku. Zachowanie zarówno kierowcy wózka jak i pieszego
nie są zgodne z obowiązującą w tym
przedsiębiorstwie procedurą wymagającą w takiej sytuacji z jednej
strony zmniejszenia prędkości jazdy
przez kierowcę wózka, a drugiej strony – usunięcia się pieszego z drogi.
Rys. 4Jest to jeszcze jeden przykład,
że przestrzeganie środków organizacyjnych zależy od człowieka.
Doświadczenie krajowe oraz doświadczenia zebrane w przedsiębiorstwach w państwach zachodnich oraz analiza wypadków
dowodzą, że w sytuacji, gdy drogi
pieszych i pojazdów są wspólne,

Rys. 3

występuje duże ryzyko wypadkowe [1, 2, 3, 4, 5] , a zmniejszenie
tego ryzyka do poziomu małego
(w skali trójstopniowej) jest praktycznie bardzo trudne, najczęściej
zaś niemożliwe. Wynika to stąd, że
w sytuacji takiej można zastosować głównie środki organizacyjne,
których przestrzeganie zależy od
człowieka. Dlatego, w celu zachowania bezpieczeństwa, konieczne
jest rozdzielenie ruchu pieszych
i pojazdów oraz zachowanie odległości między osobami pieszymi
a wózkami. Będzie to tematem następnych artykułów.
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5) Analiza nieszczęśliwych wypadków
i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń
technicznych za rok 2012. Warszawa,
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KIESZONKOWE URZĄDZENIE LTE DLA SŁUŻB
Źródło: Motorola.

Firma Motorola Solutions, czołowy dostawca
rozwiązań komunikacji o znaczeniu krytycznym, wprowadziła do sprzedaży nowe kieszonkowe urządzenie LTE dla służb bezpieczeństwa
publicznego – LEX755. Model, będący kolejnym przedstawicielem serii LEX 700, oferuje
wyższy poziom wydajności i bezpieczeństwa
oraz ulepszoną ergonomię i interfejs użytkownika. Model, zoptymalizowany pod kątem
potrzeb ratowników pierwszego kontaktu, posiada wzmocniona konstrukcję, która spełnia
wymogi stawiane rozwiązaniom do komunikacji w sytuacjach krytycznych.
Wykorzystując zaawansowaną wersję Security
Enhanced (SE) systemu operacyjnego Android,
urządzenie LEX755 oferuje użytkownikom bezpieczną, wytrzymałą i elastyczną platformę dla

aplikacji multimedialnych. Model może służyć
m.in. do zunifikowanej komunikacji jednokierunkowej (push-to-talk), analizy wideo w czasie
rzeczywistym oraz obsługi elektronicznych formularzy do wypełniania kwestionariuszy i monitorowania incydentów.
Kieszonkowe urządzenie LTE Motorola LEX755
do zastosowań w sytuacjach krytycznych pozwala użytkownikom prowadzić działania ze
wsparciem całego zespołu. Wytrzymała konstrukcja, zaawansowane aplikacje do przetwarzania danych i szybko reagujący interfejs użytkownika to cechy urządzenia, które zwiększa
świadomość sytuacyjną straży pożarnej, policji,
służb ratowniczych oraz organizacji zarządzających infrastrukturą krytyczną. Ekosystem
aplikacji obejmuje przesyłanie wideo w czasie

rzeczywistym, przydzielanie zadań wspomagane komputerowo, zunifikowaną komunikację
push-to-talk, elektroniczne wystawianie mandatów, tworzenie raportów i rejestrowanie danych.
Model Motorola LEX755, zbudowany z myślą
o pracy w terenie, zapewnia użytkownikom dostęp do użytecznych danych nawet w najbardziej
niesprzyjających warunkach. Zoptymalizowano
go pod kątem szybszej, dotykowej obsługi przy
użyciu jednej ręki. Urządzenie jest odporne na
kurz, upadki i deszcz, co z kolei pozwala zminimalizować łączne koszty jego użytkowania. Szeroka
gama opcji łączności — obsługa pasm 4G LTE
numer 3, 7 i 20, pasm UMTS/HSPA+ numer 1 i 8,
czteropasmowego GSM, Wi-Fi i Bluetooth — zapewnia użytkownikom łączność wszędzie tam,
gdzie jest najbardziej potrzebna.
czytaj dalej 

KAMERY DOZOROWE PANASONIC
Źródło: Panasonic. Foto: Panasonic

Podczas targów IFSEC 2014 w Londynie Panasonic zaprezentował
3 serię statycznych sieciowych
kamer kopułkowych. Urządzenia
umożliwiają rejestrowanie obrazów w formacie HD i Full HD, jak
również monitoring w czasie rzeczywistym przy prędkości zapisu
wynoszącej 60 klatek na sekundę.
Tym samym pozwalają uchwycić
każdy szczegół niezależnie od rodzaju panującego oświetlenia.
Nowa seria kamer została zaprojektowana z myślą o monitoringu
wizyjnym zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Jest
przystosowana do pracy w sieci IP, co
oznacza pełną kompatybilność z monitorami, urządzeniami nagrywającymi oraz smartfonami. Urządzenia
obsługują cztery tryby transmisji:
constant bitrate, frame rate, best
effort i advanced VBR, dzięki czemu
możliwe jest elastyczne skonfigurowanie systemu zgodnie z wymaganiami użytkownika. Trzecia seria
jest również wyposażona w funkcję
czytelnego rozpoznawania ludzi na
obrazie, nawet w przypadku dużego
kontrastu lub silnego oświetlenia.
- Nawet na jednym obrazie mogą występować złożone warunki oświetleniowe. By sprostać takim wymaganiom, wykorzystaliśmy najnowszą technologię czujnika obrazu w połączeniu z wieloprocesową redukcja szumów (MNR). W efekcie uzyskaliśmy niezwykłą czułość obrazu na poziomie 0,01 luksa w kolorze, co jest gwarantem doskonałej jakości, nawet w przypadku
trudnych warunków oświetleniowych - komentuje Gerard Figols, Marketing Manager w Panasonic. - Kombinacja wysokiej
rozdzielczości oraz prędkości nagrywania wynoszącej 60 klatek na sekundę, czyni kamery dobrym rozwiązaniem dla banków
i obiektów rozrywkowych, jak np. kasyna czy restauracje. Pozwala śledzić szybkie ruchy osób grających w kasynach lub dokonujących transakcji w bankach, jak również uchwycić tablice rejestracyjne poruszających się pojazdów - dodaje Gerard Figols.
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WYSOKOTONAŻOWY TONERO OFICJALNIE W OFERCIE TOYOTY
Źródło: Toyota Material Handling Polska Foto: Toyota Material Handling Polska
Nową generację czołowych wózków widłowych Toyota Tonero wysokiego tonażu, Toyota Material Handling Polska wprowadziła oficjalnie do sprzedaży. Toyota uzupełniła tym samym rodzinę czołowych wózków spalinowych Toyota Tonero
o nowe wózki o tonażu od 3.5 do 8.0 ton. Toyota wprowadziła do oferty nowe wózki Tonero w wersji LPG/benzyna i diesel, przeznaczone do intensywnej eksploatacji i przygotowane do unoszenia oraz transportu ładunków od 3,5 do 8 ton.

Tym samym łącznie z najnowszymi modelami
w ofercie, rodzina czołowych spalinowych wózków
widłowych Toyota Tonero stała się w pełni kompletna I dopasowana do wszelkich potrzeb klientów w zakresie transportu wewnętrznego. Mocne,
niezawodne i godne zaufania, nowe wózki Toyoty,
korzystają ze sprawdzonych rozwiązań stosowanych w całej rodzinie Tonero. W wózkach zastosowanie znalazły silniki przemysłowe Toyoty nowej
generacji oraz rozwiązania zapewniające niezrównaną stabilność wózków i doskonałą widoczność
we wszystkich kierunkach.
Nowe wózki wyposażono w dwa zupełnie nowe silniki przemysłowe, opracowane przez Toyotę tak,
aby wyposażone w nie wózki Tonero zapewniały
maksymalnie efektywne i niezawodne działanie.
Silnik diesla Toyota 1KD (55 kW) w wtryskiem paliwa common rail, oferuje wysokie przyspieszenie
oraz wysoką prędkość jazdy i podnoszenia. Co więcej, silniek ten cechuje bardzo niski poziom emisji
spalin – znacznie poniżej wymagań normy IIIB i to
bez konieczności zastosowania filtra cząstek stałych (DPF). Kompaktowy silnik LPG/benzyna Toyota 1FS (63 kW) wyposażony jest w elektroniczny
wtrysk paliwa i zapewnia optymalną sprawność
wózka oraz oszczędność paliwa.
W nowych wózkach Tonero 3.5 – 8.0 tony zastosowano również pompę o zmiennym wydatku oraz
wspomaganie układu kierowniczego w zależności
od obciążenia dla zwiększenia efektywności energetycznej i oszczędności paliwa.

Wyjątkową stabilność wózków zapewnia opracowany
przez Toyotę i sprawdzony w działaniu, System Aktywnej Stabilizacji (SAS) oraz nisko położony środek ciężkości wózka. Dzięki obu rozwiązaniom, zarówno operator, jak i ładunek jest chroniony podczas jazdy, na
zakrętach oraz przy podnoszeniu i opuszczaniu ładunku, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa, efektywności i zyskowności procesów intralogistycznych.
Zapewniająca doskonałą widoczność konstrukcja kabiny, umożliwia operatorowi widok 360° zarówno
podczas transportu, jak i przy podnoszeniu ładunku,
w tym również przez maszt oraz przez osłonę kabiny
nad głową operatora. Minimalizuje to ryzyko wypadków, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo oraz
efektywność pracy wózków.
“Nasze nowe wózki Toyota Tonero 3.5 - 8.0 ton zostały
zaprojektowane tak, aby dostarczyć wyjątkową efektywność oraz zapewnić najwyższą satysfakcję naszym
klientom. Doskonałe do intensywnej eksploatacji,
wózki te idealnie nadają się do szybkiego, bezpiecznego i efektywnego transportu ciężkich ładunków. Jesteśmy dumni mogąc tym samym zaoferować na rynku
europejskim kompletną rodzinę spalinowych wózków
czołowych nowej genracji Toyota Tonero. Wózki te,
wyposażone w nowe silniki przemysłowe Toyoty, wpisują się w strategię ciągłego ulepszania produktów
oraz stałego koncentrowania się Toyoty na maksymalnym zaspokajaniu oczekiwań i potrzeb naszych klientów” - mówi Craig Walby, Dyrektor Działu Zarządzania
Produktami Toyota Material Handling Europe.
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TECHNICZNY PRZEŁOM W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA
Źródło: Linde MH. Foto: Linde MH.

Wszędzie tam, gdzie pracują ludzie, od czasu do czasu pojawiają się błędy. Przy pracy wózkiem widłowym to
właśnie czynnik ludzki jest najczęstszą przyczyną wypadków. Brak wiedzy, a także słaba koncentracja u części
operatorów to przyczyny błędów skutkujących przewróceniem wózka, poważnymi obrażeniami, uszkodzeniami osprzętu i ładunku, także ogólnymi utrudnieniami w przepływie ładunków. Unikalny elektroniczny system
Linde Safety Pilot stworzony został po to, by wspierać operatora. Poprzez wyświetlacz umieszczony w kabinie
Linde Safety Pilot pomaga operatorowi pracować bezpiecznie oraz zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom,
minimalizując przy tym ryzyko wypadku i zwiększając bezpieczeństwo pracy. System został zaprezentowany
w maju na spotkaniu dla klientów „World of Material Handling” odbywającym się w centrum wystawowym
w Mainz.
Poza środkiem ciężkości ładunku
operator znajdzie również informacje na temat: wagi ładunku
znajdującego się na widłach, aktualnej wysokości podnoszenia,
kącie pochyłu masztu oraz maksymalnej wysokości podnoszenia pobranego ładunku.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP określonymi przez
stowarzyszenie firm ubezpieczających od odpowiedzialności
pracodawców, wózki przemysłowe muszą być kierowane w sposób zapewniający stabilność.
Z tego powodu to operator wózka
widłowego jest ostateczną osobą

odpowiedzialną za bezpieczeństwo i poprawność wykonywanej
pracy, a więc za to, czy podnoszony ładunek nie przekracza maksymalnego udźwigu wózka, czy
został uwzględniony jego środek
ciężkości oraz czy nie została
przekroczona maksymalna wysokość podnoszenia danego ładunku. W ten sposób operatorzy
często stają w obliczu wyzwania,
jakim jest balansowanie trzema
nieznanymi zmiennymi, których
wartości mogą zostać oszacowane wyłącznie w przybliżeniu.
Nie dysponując szczegółową
wiedzą na temat informacji przekazywanej przez producenta na
diagramach udźwigu resztowego, operatorzy mogą wystawiać
siebie oraz innych na poważne
niebezpieczeństwo. Linde Safety
Pilot oferuje doskonałe wsparcie
w takich sytuacjach, ponieważ
dzięki temu systemowi operatorzy mogą w łatwy i szybki sposób
sprawdzić powyższe wartości na
wyświetlaczu
zamontowanym
w zasięgu wzroku. Operator znajdzie na nim informacje na temat
środka ciężkości i wagi ładunku znajdującego się na widłach,
a także aktualnej wysokości podnoszenia, kącie pochyłu masztu oraz maksymalnej wysokości
podnoszenia. Aby operator mógł
szybko zidentyfikować te wartości, wyświetlacz został zaprojektowany w przejrzysty sposób
– pokazuje informacje w formie
obrazów, jednocześnie liczba
cyfr została zmniejszona do minimum.
Linde Safety Pilot jest urządzeniem niemal niezbędnym do
pracy w krytycznych warunkach
– w takiej sytuacji, gdy tylko pojawia się błąd, operator natychmiast otrzymuje wizualny i aku-
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styczny sygnał ostrzegawczy,
zaś sterownik wózka aktywnie
reaguje i dostosowuj funkcje
pojazdu. Linde Safety Pilot jest
urządzeniem niemal niezbędnym do pracy w krytycznych warunkach – w takiej sytuacji, gdy
tylko pojawia się błąd, operator
otrzymuje wizualny i akustyczny
sygnał ostrzegawczy, zaś sterownik wózka aktywnie reaguje i dostosowuje funkcje pojazdu. Na
przykład, jeżeli operator wózka
widłowego chce odłożyć ładunek na półkę i zbliża się do limitu udźwigu, sterownik zredukuje
prędkość podnoszenia. Jeżeli
operator kontynuuje podnoszenie i osiąga maksymalny limit
udźwigu, wózek zostaje wyłączony, a krytyczne dla bezpieczeństwa funkcje podnoszenia
i pochyłu zostają zablokowane.
Prędkość jazdy zarządzana jest
w ten sam sposób, tzn. w odniesieniu do ładunku, wysokości
podnoszenia, kąta pochyłu masztu i odsunięcia środka ciężkości
ładunku. Innymi słowy, prędkość
redukowana jest w sposób ciągły
w momencie jazdy, podczas gdy
operator podnosi ładunek.
Technologia systemu wsparcia operatora opiera się na czujnikach, które mierzą wartości w różnych punktach wózka, a następnie przekazują
je do jednostki sterującej wózka.
W ten sposób tworzony jest elektroniczny diagram udźwigów wózka
– serce systemu Linde Safety Pilot.

JEDNO ROZWIĄZANIE – WIELE
FUNKCJI
Większa ochrona przed błędami podczas pracy jest jedną
z zalet innowacyjnego systemu
Linde Safety Pilot. System dostarcza też funkcje, które zwiększają komfort pracy operatora, co
owocuje większą efektywnością.
Do podmenu ze wspomnianymi
funkcjami można uzyskać dostęp
za pomocą obrotowego przycisku
zamontowanego w podłokietniku poniżej joysticków do obsługi
hydrauliki. Elementy podmenu
to:
- Preselektor wysokości podnoszenia – dla precyzyjnej kontroli
uruchamiany poprzez dotknięcie
przycisku
-Ograniczenie wysokości podnoszenia – aby zapobiec kolizji ze
stropem lub bramą
-Limit wysokości opuszczania –
aby zapobiec hałasom i nadmiernemu zużywaniu się wideł
-Ważenie ładunku z praktyczną
funkcją sumowania wagi – dla
identyfikacji ilości przewożonego towaru
-Ustawienia dynamiki jazdy – do
niezależnego ustawienia przez
właściciela
-Wyświetlanie zużycia energii
– pokazuje ilość wykorzystanej
energii w kWh
-Ograniczenie prędkości – wykorzystywane m. in. podczas jazdy
z przyczepą
Wyświetlacz został zaprojektowany w przejrzysty sposób - pokazuje informacje w formie obrazów, jednocześnie liczba cyfr
została zmniejszona do minimum. Taka forma prezentacji

danych umożliwia operatorowi
błyskawiczną identyfikację danych ładunku znajdującego się
na widłach.
System Linde Safety Pilot jest
owocem wielu lat projektowania
i testowania. „System elektronicznego wsparcia taki, jak ESC
(Electronic Stability Control) jest
teraz częścią standardowego wyposażenia w wielu autach pasażerskich, jednak rozwiązanie tej
natury nie może zostać zastosowane w dokładnie takim samym
formacie w wózkach przemysłowych. Właściwa adaptacja wymaga specjalnej technicznej wiedzy
ze względu na większe zróżnicowanie pomiędzy klasami udźwigu, oponami, masztami i środkami ciężkości ładunku. Tym
bardziej więc jesteśmy dumni
mogąc zaoferować naszym klientom system wspierania w pełni
dostosowany do potrzeb wózków - system Linde Safety Pilot.
To rozwiązanie pozwoli naszym
klientom operować pojazdami w bezpieczniejszy i bardziej
wydajny sposób, jednocześnie
czyniąc wózki widłowe bardziej
komfortowymi i łatwiejszymi
w obsłudze”, mówi Harald Will,
dyrektor ds. technologii (CTO)
w Linde MH.
Obecnie system Linde Safety Pilot jest dostępny dla elektrycznych wózków widłowych Linde
E20 do E50 o udźwigu od 2 do 5
ton. Jeszcze w tym roku system
zostanie udostępniony także dla
elektrycznych wózków widłowych Linde E16 do E20 o udźwigu od 1,6 do 2 ton.
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SKŁADOWANIE NIEBEZPIECZNYCH MATERIAŁÓW
Źródło: magazynuj.pl Foto: magazynuj.pl

Przedsiębiorcy magazynujący materiały niebezpieczne zobowiązani są do przestrzegania przepisów krajowych oraz dyrektyw unijnych, w tym przede wszystkim RoHS, REACH oraz GHS. Jak zauważają eksperci, regulacje wskazują, które substancje muszą być przechowywane w sposób bezpieczny, pomijają jednak kwestie
dotyczące samych sposobów ich składowania.
- Dyrektywy unijne nakładają
na przedsiębiorcę posiadającego magazyn substancji niebezpiecznych określone cele
i obowiązki, niemniej wytyczne,
w jaki sposób ma je realizować
pozostawiają prawu krajowemu – mówi Marcin Hankiewicz,
ekspert sklepu Magazynuj.pl.
Przepisy określają konieczność
bezpiecznego składowania cieczy wysokiego ryzyka, jednak
nie wskazują narzędzi do tego
służących. Tymczasem wybór
odpowiedniego
rozwiązania
może w znaczący sposób wpłynąć na zakres odpowiedzialności
oraz wysokość odszkodowania
w sytuacji nieoczekiwanych incydentów, np. wypadku w magazynie. Zauważmy, że w takich
przypadkach firmy ubezpieczeniowe szczególnie drobiazgowo
dociekają czy przedsiębiorca
korzystał z właściwych zabezpieczeń, zatem czy są podstawy
do wypłacenia rekompensaty
finansowej. – Właśnie dlatego
warto, by przedsiębiorca myślał
koncepcyjnie, miał wiedzę na temat sposobów składowania substancji niebezpiecznych oraz dostępnych na rynku zabezpieczeń
– radzi Marcin Hankiewicz.
Wybierając sposoby składowania cieczy wysokiego ryzyka za
priorytet bierzemy konieczność
zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Kolejnym aspektem jest ochrona
środowiska przed ryzykiem wycieku szkodliwych substancji,
które przechowujemy. Chronimy
także własne mienie korzystając
z rozwiązań ograniczających ryzyko strat materialnych. W jaki
sposób? Najprostszymi elementami systemów służących do
składowania beczek oraz wszelkich pojemników z substancjami niebezpiecznymi są wanny
ociekowe wykonane z tworzywa
PEHD - trwałego i odpornego na
chemikalia oraz substancje żrą-
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ce. Doskonale nadadzą się do
magazynowania oraz przewożenia jednej lub wielu beczek
z kwasami czy cieczami technologicznie
niebezpiecznymi
dla środowiska. Co ważne, takie
palety ociekowe wytrzymują intensywną eksploatację właściwą
dla środowisk przemysłowych.
Beczki z substancjami niebezpiecznymi, olejami, materiałami
zapalnymi czy brudzącymi można składować także w wannach
ociekowych wykonanych z blachy stalowej lub skorzystać z wanienek wychwytowych (z kratownicą lub bez) stosowanych do
wychwytywania wycieków lub
jako miejsce dozowania płynów
z pojemników.
Budując system składowania
materiałów
niebezpiecznych
warto zwrócić dodatkową uwagą na rampy podjazdowe wy-

konane z polietylenu pozyskiwanego z surowców wtórnych.
Element mocuje się do modułów
za pomocą zaczepów o małym
kącie nachylenia, dzięki czemu
zdejmowanie beczek za pomocą
wózków jest wyjątkowo łatwe.
Bezpieczny transport pojemników zapewnia antypoślizgowe
żebrowanie.
Kompleksowe podejście przedsiębiorcy do kwestii magazynowania
substancji
niebezpiecznych to mniejsze ryzyko
wystąpienia
nieoczekiwanych
zdarzeń. Świadomość właściciela takiego magazynu co do
zagrożeń oraz ciążącej na nim
odpowiedzialności powinna dodatkowo mobilizować do stosowania właściwych zabezpieczeń, chroniących zarówno życie
i zdrowie pracowników, jak i środowisko oraz własne mienie.

BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNACH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA
Jarosław Kociszewski, Prezes Zarządu ELOKON Logistics. Foto: ELOKON Logistics.

Jednym z najbardziej ekonomicznych rozwiązań logistycznych jest system magazynu wysokiego
składowania z wąskimi korytarzami, w którym pracują tzw. wózki systemowe. Korytarze w magazynach wysokiego składowania, głównie z uwagi na ekonomikę i technologię magazynowania, są
tzw. „wąskimi korytarzami” gdzie odległość pomiędzy wózkiem i regałem jest mniejsza niż 50 cm.
(wymóg odległości bezpiecznej 50 cm zapobiegającej tragicznym skutkom kontaktów osób z maszynami wynika z normy zharmonizowanej PN-EN 349:1999 „Maszyny. Bezpieczeństwo. Minimalne
odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała ludzkiego”).
Tak mały odstęp stwarza strefy zagrożenia dla
osób, które mogłyby znaleźć się w takim korytarzu. Wózki systemowe operują na wysokościach
dochodzących nawet do 16 metrów (ruchoma
kabina) i rozwijają prędkość do 15 km/h. Droga
hamowania przy tej prędkości wynosi nawet ok.
6-7 m, natomiast widoczność jaką ma operator ze
swojego miejsca pracy – kabiny jest praktycznie
zerowa, zarówno do tyłu (elementy konstrukcyjne wózka) jak i do przodu (gdy na widłach znajduje się ładunek). Wózek, który pracuje w wąskim
korytarzu gdzie nie ma zapewnionych odstępów
bezpieczeństwa jest urządzeniem stwarzającym
duże zagrożenie. Nie wystarczą tu procedury wewnątrzzakładowe mówiące o tym, że piesi nie
mogą wchodzić do korytarzy. Sama organizacja
pracy i zakazy nie eliminują istniejącego zagrożenia. Dlatego też wymagane jest dodatkowe
urządzenie ochronne nadzorujące przestrzeń
w której porusza się wózek.
W praktyce stosowane są dwa systemy: stacjo-

narny oraz mobilny - oba spełniają swoja rolę.
System stacjonarny montowany jest przy wlotach do korytarzy, alarmuje o zaistnieniu sytuacji jednoczesnego przebywanie osób i wózków
w tym samym obszarze, działa tylko w funkcji
ostrzegawczej (alarm) i z tego powodu przy ciągłym naruszaniu trybu „tylko wózek” lub „tylko
człowiek” często bywa wyłączany.
System mobilny montowany jest bezpośrednio
na wózku, dużo bardziej elastyczny i ma ważną
użytkową zaletę: powoduje automatyczne zatrzymanie wózka w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa i może służyć jako dodatkowa
ochrona przed zderzeniami z innymi wózkami
czy przedmiotami.
Należy tu zaznaczyć, że konieczność stosowania
systemów bezpieczeństwa jest narzucona odpowiedniki przepisami i regulacjami prawnymi takimi jak dyrektywy europejskie, ustawy i rozporządzenia ministerialne, normy.
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WYPADKI SIĘ NIE ZDARZAJĄ, WYPADKI SIĘ POWODUJE
Kamil Jach. Foto: UDT.

Z Robertem Chudzikiem, ekspertem w Departamencie Koordynacji Inspekcji w Urzędzie Dozoru Technicznego
rozmawiał Kamil Jach red. nacz. miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy, nauka i praktyka”
Kamil Jach - Jak stary jest przeciętnie park maszynowy wózków jezdniowych podnośnikowych w Polsce?
Robert Chudzik - W prowadzonej
przez UDT ewidencji wózków, które
podlegają dozorowi technicznemu,
jest ich aktualnie ok. 130 tys. To najliczniejsza obecnie grupa urządzeń
transportu bliskiego podlegających
dozorowi technicznemu. Średnia
wieku wózków to ok. 10 lat. W porównaniu z innymi urządzeniami to
nienajgorszy wynik, jeśli wziąć pod
uwagę fakt, że wózki są urządzeniami intensywnie eksploatowanymi.
-Kiedy można uznać, że wózek jest
stary, i można zacząć myśleć o jego
wymianie?
Z wózkami jest podobnie jak z samochodami. Jeżeli są prawidłowo
konserwowane, zgodnie z wytycznymi producenta i przez osoby kompetentne, mogą służyć długo, nawet
kilkadziesiąt lat. Wymiana wózka na
nowszy zazwyczaj nie jest podyktowana względami bezpieczeństwa,
ale np. jego niezawodnością, funkcjonalnością, dostępem do części
zamiennych i serwisu.
- Jak często w wózkach stosuje się
aktywne systemy bezpieczeństwa,
takie jak czujniki odległości, skanery bezpieczeństwa, systemy ograniczające prędkość na zakrętach? Czy
to już standard w produkcji wózków?
Przedsiębiorcy w Polsce starają się
kupować nowe wózki po możliwie
niskiej cenie. Naturalnie, taki wózek
musi spełniać standardy określone
w dyrektywach europejskich, innej
możliwości nie ma. Normy zharmonizowane czy też uszczegóławiające
te regulacje dodają pewne możliwości jako opcjonalne i w nich właśnie
znajdują się systemy bezpieczeństwa, o których mowa. Co ciekawe,
stają się one powoli standardem, i to
nie ze względu na istnienie takich,
a nie innych regulacji prawnych,
ale raczej w efekcie wymagań stawianych przez klientów. Działając
w warunkach presji ze strony konkurencji, producenci wózków coraz
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częściej oferują tego rodzaju systemy jako wyposażenie standardowe,
czego przykładem mogą być systemy kontroli i ograniczenia prędkości
podczas jazdy po łuku.
- Czy Pana zdaniem każdy wózek
powinien mieć klatkę bezpieczeństwa?
Zanim odpowiem, chciałbym uszczegółowić kilka terminów, które mają
tutaj odniesienie: FOPS, czyli konstrukcja zabezpieczająca przed spadającymi przedmiotami, ROPS, czyli
konstrukcja zabezpieczająca przed
skutkami przewrócenia, stosowana
w maszynach do robót ziemnych,
oraz tzw. daszki ochronne, które są
przywołane w normie zharmonizowanej ISO 6055 dotyczącej wózków
jezdniowych podnośnikowych. Jakiś
czas temu na Forum Jednostek Notyfikowanych w zakresie dyrektywy
maszynowej pojawiła się rekomendacja mówiąca o tym, że daszek
ochronny jest odpowiednikiem konstrukcji zabezpieczającej przed spadającymi przedmiotami.
Pytanie brzmi: czy każdy wózek powinien mieć taki daszek? Moim zdaniem, daszki tego rodzaju powinny
być instalowane w tych wózkach,
których operatorzy są eksponowani
na zagrożenie spadającymi przedmiotami. Z praktycznego punktu
widzenia z takim zagrożeniem należy się liczyć wtedy, kiedy operator wózka podnosi za jego pomocą
ładunki na wysokość powyżej 1,8
m. Należy również zauważyć, że
operatorzy wózków narażeni są na
ryzyko zgniecenia między konstrukcją wózka a podłożem na skutek
przewrócenia wózka. Skuteczne zabezpieczenia ograniczające to ryzyko wymienione są w rozporządzeniu ministra gospodarki z dnia 30
października 2002 r., które wdraża
postanowienia tzw. dyrektywy narzędziowej i mającym zastosowanie do wózków starszych generacji,
nieposiadających oznakowania CE.
Rozporządzenie określa cztery środki zabezpieczające przed skutkami
wspomnianego zdarzenia wypadkowego i jednym z nich są pasy bezpieczeństwa.

- Na co w trakcie badania wózków
zwracają Państwo szczególną uwagę?
Metodologia prowadzenia badań
okresowych wózków opisana jest
w technicznych dokumentach systemowych UDT, które są dobrą praktyką
inżynierską w tym zakresie. Kontrole dokonywane przez inspektorów
UDT mają na celu po pierwsze: potwierdzenie, że zostały wykonane
ewentualne zalecenia z poprzedniego badania, po drugie: że stan techniczny wózka jest właściwy, przez
co rozumiemy sprawdzenie dopuszczalnego zużycia poszczególnych
elementów oraz, że stan ten utrzyma
się do następnego badania. Ważnym
elementem są próby funkcjonalne,
które mają na celu potwierdzenie,
że wózek prawidłowo realizuje swoje funkcje i utrzymuje odpowiedni
poziom bezpieczeństwa. W trakcie
tych prób sprawdzane są wszystkie
elementy funkcjonalne, zabezpieczające i ochronne oraz sposób ich
działania, jak skuteczność działania
układu hamulcowego oraz hamulca
postojowego.
- Jakie są najczęstsze techniczne
przyczyny wypadków z udziałem
wózków w Polsce w ostatnich latach?
Wypadki spowodowane wadami
projektowymi lub materiałowymi to
ułamek procenta, absolutny margi-

nes. Błędy konserwacji to mniejszość
– około 10 proc. ogółu. Za to ponad
90 proc. to szeroko pojęte błędy eksploatacyjne. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią błędy popełnione przez operatorów, część z nich
jest z kolei efektem błędów popełnionych przez pracodawcę, a polegających na niewłaściwej organizacji
miejsca pracy. Te dwie kategorie są
ze sobą często skorelowane, kiedy
błędy operatora są pochodną błędów pracodawcy, np. niedostatków
szkoleniowych skutkujących dopuszczaniem do eksploatacji wózka osób
niekompetentnych.
Na wypadki z winy operatora składają się, moim zdaniem, głównie
trzy elementy. Po pierwsze, wózek
jezdniowy podnośnikowy jest urządzeniem specyficznym na tle innych
urządzeń transportu bliskiego. Strefa zagrożenia występuje właściwie
wszędzie tam, gdzie wózek się pojawia. To o tyle ważne, że wózek sam
w sobie nie posiada zabezpieczeń,
które uniemożliwiałyby jego pojawienie się w konkretnym miejscu na
terenie zakładu pracy. Ograniczenia
może wprowadzić pracodawca metodami organizacyjnymi, wyznaczając
drogi, którymi można poruszać się
wózkiem. Drugim elementem, niestety występującym nagminnie,
jest brawura. Zbyt szybka jazda, gwałtowne manewry, ładunek źle umieszczony na widłach. Lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa
i właściwej eksploatacji to prosta
droga do wypadku. Po trzecie – wózek nie posiada systemów zabezpieczających, które uniemożliwią np.
podnoszenie ładunków ponadwymiarowych. W 2013 r. przy obsłudze
wózków jezdniowych doszło do 53
nieszczęśliwych wypadków i 12 niebezpiecznych uszkodzeń. Aż 46 osób
odniosło obrażenia ciała, 7 osób poniosło śmierć.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 10 maja 2002 r.
„W pomieszczeniach pracy dopuszczalne jest używanie wózków z silnikiem spalinowym z zastrzeżeniem
ust. 2, pod warunkiem że substancje
szkodliwe wydalane z silnika i hałas
związany z jego pracą nie powodują
przekroczenia wartości najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń,
określonych w odrębnych przepisach. Niedopuszczalne jest używanie
w pomieszczeniach pracy wózków

z silnikami spalinowymi zasilanymi
benzyną etylizowaną lub zawierającą inne substancje toksyczne”. Czy
ten zapis należy interpretować w ten
sposób, że nie jest dozwolone używanie wózków napędzanych benzyną,
ale jest dozwolone używanie wózków napędzanych ropą? I jeżeli tak, to
dlaczego zabrania się używania wózków „benzynowych”?
Przez lata mieliśmy w Polsce do czynienia z benzyną etylizowaną, a więc
taką, do której dodawane są związki
ołowiu. Związki te podnoszą liczbę
oktanową paliwa określającą odporność na niepożądane w silniku spalinowym spalanie stukowe. Niestety,
to rozwiązanie ma wadę: w procesie
spalania produkowane są związki
toksyczne, które przedostają się do
powietrza w spalinach. To substancje
na tyle szkodliwe, że w niektórych
krajach europejskich stosowanie paliw etylizowanych zostało zakazane.
Co do wózków zasilanych olejem napędowym – ich używanie jest dozwolone, ale wiąże się z koniecznością
monitorowania najwyższych dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia
powietrza w zakładzie, w którym są
wykorzystywane. Obecnie eksploatowanych jest niewiele wózków
wyposażonych w silniki na benzynę
i często są one przerabiane na zasilane gazem przez producenta bądź
użytkownika.
- Jak podchodzą Państwo do wózków
z napędem gazowym? W jaki sposób
regulowane są kwestie montażu instalacji gazowych, butli z gazem? Kto
odpowiada za bezpieczeństwo w tym
aspekcie?
Rzeczywiście jest to problem, ponieważ ten obszar nie jest w Polsce
uregulowany. Są regulacje dotyczące
montażu instalacji gazowych w pojazdach samochodowych, a wózki nimi
nie są. Montaż takiej instalacji trudno również uznać za modernizację
w rozumieniu UDT, jako że taka zmiana nie ma nic wspólnego z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa, a tak
definiujemy ten termin z braku ustawowej wykładni.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo instalacji ponosi oczywiście
pracodawca, który jej wykonanie
powinien powierzyć osobom kompetentnym. Tutaj pojawia się kolejny
problem, ponieważ przepisy nie mówią również, kto jest osobą kompe-

tentną w tym zakresie.
Powiem tak – gdybym był pracodawcą i zamierzał przeprowadzić tego rodzaju modyfikacje w swoich wózkach,
wybrałbym przedsiębiorcę, który
montuje takie instalacje w samochodach osobowych i upewniłbym się, że
posiada w tym duże doświadczenie
i, co bardzo istotne, do montażu używa elementów homologowanych.
Elementy instalacji gazowej podlegają homologacji, co daje możliwość
wprowadzenia do tego procesu pewnej oceny jakości podzespołów. Ryzyko, które zachodzi w odniesieniu
do eksploatacji takich instalacji jest
tożsame w stosunku do samochodów
osobowych i wózków widłowych.
- W tym roku rozpoczęli Państwo
kampanię „Bezpieczeństwo - twój
wybór”. Proszę przybliżyć jej główne
założenia, cel, a także powiedzieć, do
kogo będzie skierowana w głównej
mierze?
Kampania prewencyjna BEZPIECZEŃSTWO – TWÓJ WYBÓR jest poświęcona prawidłowej i bezpiecznej
obsłudze urządzeń technicznych. Jej
tegoroczna, pierwsza edycja dotyczy
bezpiecznej eksploatacji wózków
jezdniowych, grupy urządzeń, w której najczęściej dochodzi do wypadków spowodowanych niewłaściwą
eksploatacją. Dostrzegając problem
niewłaściwej eksploatacji urządzeń
technicznych prowadzimy działania
edukacyjno-prewencyjne mające na
celu poprawę bezpieczeństwa pracy i podniesienie u pracodawców
i eksploatujących urządzenia świadomości zagrożeń wynikających z niewłaściwej obsługi. W serwisie internetowym stworzonym na potrzeby
kampanii www.eksploatacja.udt.gov.
pl udostępniamy informacje i materiały na temat bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych. Mamy
nadzieję, że działania w ramach kampanii BEZPIECZEŃSTWO – TWÓJ WYBÓR przyniosą oczekiwany przez nas
efekt – pozytywnie wpłyną na zachowania eksploatujących i operatorów
urządzeń a co za tym idzie, doprowadzą do spadku ilości wypadków i niebezpiecznych zdarzeń.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Wywiad ukazał się w Biuletynie Urzędu Dozoru Technicznego „INSPEKTOR LATO 2014” i publikujemy go
dzięki uprzejmości redakcji.
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„NIE!” DLA HAŁASU W PRACY
Joanna Sokołowska. Foto: log4.pl

Badania dowodzą, że problemy ze słuchem to najczęstsza choroba w krajach Unii Europejskiej. Statystyki
wykazują, że 20% pracowników musi mówić głośniej w miejscu pracy, a 7% ma problemy ze słuchem. Jest to
spowodowane hałasem, obecnym nie tylko w dużych fabrykach, ale także szkołach czy centrach telefonicznej
obsługi klienta oraz wielu innych firmach, w których przy pracy ważną rolę odgrywa narząd słuchu.

Hałas to duże natężenie dźwięków w danym miejscu, odczuwane jako zbyt głośne i nieprzyjemne. Słowo to pochodzi
z języka łacińskiego od słowa
‘nausea’, które oznacza chorobę
lub nudności. Co ciekawe, ludzka psychika nastawiona jest na
odbiór hałasu negatywnie do
tego stopnia, że nigdy nie jest
w stanie go całkowicie zignorować, nawet wtedy, gdy człowiekowi wydaje się, że hałasu nie
słyszy. Co więcej, do ochrony
przed hałasem ludzki mózg zużywa ogromną ilość energii.
W kulturze hałas do XIX wieku
odgrywał rolę negatywną. Kojarzył się z bębnami i trąbami,
które były oznaką wojny i zachęty do działania. Jeśli zajrzeć
do Biblii, można by stwierdzić,
że hałas wiąże się również z wizją końca świata, którego zapowiedzią, wg Apokalipsy, mają
być dźwięki trąb i ogólny zgiełk.
W Chinach natomiast był stosowany jako rodzaj kary śmierci,
albowiem więźnia torturowano
denerwującymi dźwiękami fletów do momentu, aż skazaniec
skonał. W wieku XIX futuryści
pokazali hałas z pozytywnej
strony- jako sygnał przebudzenia, rodzaj panowania nad tym,
co w ludziach wrażliwe. Szczególną rolę odegrał tu Luigi Russolo, autor manifestu pt. Sztuka
hałasów.
Rozpowszechniano
wtedy tezę, że hałas maszyn
jest odgłosem życia, ludzkiej
codzienności i pracowitości,
a zatem także nowoczesności
i siły.
Ciekawe spostrzeżenie, jednak
należy pamiętać o niezmiennych negatywnych skutkach
tego zjawiska. Mogą to być
m.in.:
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-osłabienie lub ubytek słuchu
-nadciśnienie
-zaburzenia pracy żołądka
-przyspieszenie procesu starzenia się organizmu ludzkiego.
Skutki hałasu można podzielić
na cztery kategorie:
1. utrata słuchu- spowodowana jest uszkodzeniem komórek
rzęsatych, znajdujących się
w ślimaku ucha wewnętrznego,
2. skutki fizjologiczne- to
wspomniane wcześniej zaburzenia pracy serca czy układu
trawiennego, spowodowane
stresem, który podwyższa
stężenie katecholamin w organizmie; katecholaminy to
organiczne związki chemiczne,
odpowiedzialne za podwyższanie ciśnienia krwi z powodu hałasu lub intensywnego
światła;
3. stres- może być wywołany
wieloma czynnikami lub zespołami czynników, ale hałas
jest jednym z najsilniejszych

stresorów (czyli czynników
stresogennych) w miejscu
pracy
4. zwiększone ryzyko wypadków- hałas może utrudniać
lub całkowicie uniemożliwiać
komunikację wśród pracowników, co może zwiększać prawdopodobieństwo zaistnienia
wypadków;
Skutki nadmiernego hałasu
zwiększają się wraz ze zwiększoną częstotliwością i długością jego trwania. Zatem hałas
można mierzyć na dwa sposoby i według dwóch skali:
1. decybele (dB)- skala natężenia dźwięku;
2. średnie poziomy czasu
trwania dźwięku, mierzone
w odpowiednim czasie (TWA)mierzy się go w zależności od
rodzaju danego miejsca.
Hałas również należy wziąć
pod uwagę przy ocenie ryzyka
zawodowego i eliminować go
lub zmniejszać w pierwszej
kolejności.

