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FINAŁ MISTRZOSTW KADRY BHP 2016
 Źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy, Foto: Log4.pl

Zakończyła się druga edycja ogólnopolskich Mistrzostw Kadry BHP.
W tym roku do testu wiedzy przystąpiło blisko 750 osób, które łącznie poświęciły ponad 36 godzin na odpowiedzi na pytania konkursowe.
Najlepsi z nich stanęli do walki o zaszczytny tytuł Mistrza Kadry BHP
oraz wartościowe nagrody. W konkursie udział wzięli managerowie,
doświadczeni praktycy, specjaliści, a także przedstawiciele środowiska
akademickiego oraz studenci. Wśród uczestników znaleźli się również
pasjonaci zainteresowani tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy,
niezwiązani zawodowo z branżą. Największa liczba zgłoszeń pochodziła z województwa mazowieckiego (15 proc.) i śląskiego (12 proc.).
Rozgrywany po raz drugi konkurs
„Mistrzostw Kadry BHP” wyłonił najlepszych specjalistów w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. Najlepszy wynik uzyskała Dagmara Dzięgiel-Paluch, która pokonała
liczna w tym roku grupę 750 konkurentów. Kolejne miejsca na podium zajęli
Łukasz Kaźmierczyk i Milena Adach.
– Już drugi rok z rzędu zorganizowaliśmy konkurs wiedzy dla specjalistów
i miłośników branży BHP. W tej edycji

udział wzięło blisko dwa razy więcej
uczestników niż rok temu. Taki wynik
jest dla nas miłym zaskoczeniem, ale
też pokazuje jak chętnie osoby związane z branżą stają do rywalizacji.
– mówi Andrzej Smółko, Prezes CWS-boco Polska, Przewodniczący Koalicji
Bezpieczni w Pracy.
Mistrzostwa Kadry BHP składały się
z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test wiedzy, złożony
z 30 pytań jednokrotnego wyboru.

Trzydzieści osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, zakwalifikowało się do drugiego etapu, w którym
na uczestników czekał kolejny test
oraz studium przypadku do rozwiązania. Dodatkowym utrudnieniem w tej
edycji konkursu były ujemne punkty
przyznawane za udzielenie błędnej
niepoprawną odpowiedzi. Tylko jedna
osoba w pierwszym etapie uzyskała
maksymalną liczbę punktów.
czytaj dalej 

RADOSŁAW T. KROCHTA PREZESEM MLP GROUP
 Źródło: MLP Group, Foto: MLP Group

Rada Nadzorcza MLP Group w dniu 9 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę o powołaniu Radosława T. Krochty na
stanowisko Prezesa Zarządu. Dotychczas pełnił on funkcję Wiceprezesa oraz Dyrektora Generalnego MLP
Group. Radosław T. Krochta na fotelu Prezesa zastąpił Michaela Shapiro, któremu Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Wiceprezesa MLP Group.
„Naszym celem jest kontynuacja dotychczasowej strategii
zorientowanej na systematycznej rozbudowie parków logistycznych. Koncentrujemy się także na zwiększaniu banku
ziemi w atrakcyjnych lokalizacjach. Poza rozbudową posiadanych obiektów, w najbliższych planach mamy także rozwój
dwóch nowych parków logistycznych w okolicach Wrocławia
oraz Gliwic. Analizujemy także rozpoczęcie inwestycji w regionie łódzkim i śląskim. W tym roku chcemy także wejść na rynek
niemiecki oraz przyglądamy się rynkowi rumuńskiemu. Podejmowane działania mają na celu systematyczny wzrost wartości
całej Grupy” – podkreślił Radosław T. Krochta.

manager w PWC w Warszawie i Stanach Zjednoczonych.
Radosław T. Krochta ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania
i Bankowości w Poznaniu na kierunku Finanse. Oprócz tego
ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania na
Nottingham University oraz studia podyplomowe MBA.

Radosław T. Krochta jest związany z MLP Group od 2010 roku,
pełniąc dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu. Doświadczenie w branży finansowej zdobywał w Polsce, Europie
Wschodniej i Stanach Zjednoczonych – między innymi zajmował stanowisko CFO w Dresdner Bank Polska S.A. Kilka lat
był również Dyrektorem Działu Doradztwa Strategicznego
w Deloitte Advisory w Warszawie, wcześniej pracował jako
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SPRZEDAWAJ
ZAMIAST PAKOWAĆ

INPOST Z NOWĄ SORTOWNIĄ
 Źródło: InPost

Dynamiczny rozwój usługi InPost Kurier spowodował konieczność wynajęcia nowej sortowni o powierzchni 15 000 m kw. w Parku P3 Piotrków. Powstający właśnie nowy obiekt umożliwi zainstalowanie dwóch
dodatkowych, najnowocześniejszych linii sortujących, co zwiększy
jego wydajność o 60 %. Liczba dostępnych bram dla samochodów ciężarowych wzrośnie o 300 %. Umowa zakłada możliwość rozbudowy
sortowni do 18 000 m kw. Wykonawcą sortowni jest firma P3 Piotrków,
obiekt jest realizowany w formule BTS.
„Bardzo dynamiczny rozwój usług
kurierskich – tylko w I kwartale obsłużyliśmy 2,8 mln szt. przesyłek kurierskich – spowodował, że stanęliśmy
przed pilną decyzją o rozbudowie
naszych mocy sortujących. W całkowicie nowej sortowni będziemy mogli
zwiększyć obsługiwane wolumeny
o 60 % w porównaniu do dotychczasowej sortowni. Wcześniej nie planowaliśmy aż tak szybkiej rozbudowy,
lecz pozytywna reakcja klientów na
usługi kurierskie, z którymi wystartowaliśmy zaledwie 11 miesięcy
temu, znacznie przyspieszył decyzję o wynajęciu nowej lokalizacji”
– powiedział Sebastian Anioł, prezes
zarządu InPost S.A.
W nowym obiekcie zastosowanie znalazł szereg proekologicznych i energooszczędnych rozwiązań. Cały obiekt
będzie oświetlony diodami LED, dzięki
czemu będzie zużywał on 30% mniej

energii elektrycznej mimo większej
o 50% powierzchni w porównaniu do
dotychczasowej sortowni. Dodatkowo
znaczne oszczędności będą możliwe
dzięki zastosowaniu instalacji solarnej do ogrzewanie wody.
„Ważne jest, że w nowej sortowni
powstanie oddzielna linia sortująca
tylko dla listów. InPost stale notuje
wzrosty zwłaszcza w listach z drobnymi przesyłkami – polecone e-commrce – które dzięki konkurencyjnej
cenie zajęły miejsce najmniejszych
paczek. Spodziewamy się, że ten
segment, który jest doskonałym uzupełnieniem dla paczek i przesyłek
kurierskich będzie nadal rósł, dlatego
zdecydowaliśmy się na zbudowanie
oddzielnej linii sortującej dedykowanej tego rodzaju przesyłkom” – powiedział Sebastian Anioł.
czytaj dalej 
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 Źródło: Inforsys

Inforsys – lider sektora outsourcingu – startuje z usługami, które
pozwolą sektorowi e-commerce
zdalnie zarządzać logistyką przesyłek oraz umożliwią skupienie się
na marketingu i sprzedaży w myśl
zasady „sprzedawaj zamiast pakować”. Usługi świadczy spółka zależna Inforsys – Fulfillment Management Solutions – która oferuje
kompleksową obsługą logistyczną
firm z branży e-commerce.
– W ostatnich latach obroty w sklepach internetowych dynamicznie
rosły. Eksperci branżowi przewidują,
że taki stan utrzyma się przez kolejnych kilka lat. Oznacza to konieczność zarządzania coraz większą liczbą
przesyłek przez sklepy, co wpływa
na ich rentowność i poziom wykorzystania zasobów. Firmy mogą
zdecydować się na zatrudnienie
dodatkowych pracowników do kompletowania zamówień, pakowania,
adresowania i wysyłania paczek.
Osoby te wykonują bardzo ważną
pracę, jednak z punktu widzenia firmy
nie wnoszą wiele wartości do procesu biznesowego. Stąd też wynika
chęć korzystania z innowacyjnych
usług logistycznych, które pozwolą
e-sklepom lepiej zarządzać swoją
działalnością i będą przyjazne dla
budżetów operacyjnych – tłumaczy
Witold Szczurek, prezes Inforsys.
Firma Inforsys obserwując te zjawiska
rynkowe zdecydowała się wprowadzić nową usługę, skierowaną właśnie dla sektora e-commerce. W ten
sposób powstała nowa marka i spółka
w portfelu Inforsys: Fulfillment Management Solutions (FMS).
– Oferta FMS to kompleksowa usługa
logistyczna: począwszy od magazynowania, przez pakowanie, również
w wersji co-packing, przekazanie
do nadania i dostarczenie przesyłki
do odbiorcy, aż po obsługę zwrotów
i reklamacji. Wszystko to odbywa się
w ścisłej współpracy z Klientem, przy
spełnieniu wymaganych warunków
poufności i bezpieczeństwa danych
osobowych. To bardzo wygodne dla
Klientów, którzy otrzymują jedną fakturę za całość usługi – dodaje prezes
Inforsys.
czytaj dalej 
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CEMAT 2016 W HANOWERZE
 Redakcja, Foto: Log4.pl

Logistyczy świat spotkał się w Hanowerze, nie ma w tym twierdzeniu przesady, ponieważ międzynarodowy
charakter targów CeMAT, jest znany wszystkim zainteresowanym stronom, wystawcy z całego świata prezentowali swoja ofertę. Tegoroczne targi obywały się w dniach od 31 maja do 3 czerwca 2016 r. zajmując
standardowo powierzchnie w czterech halach wystawienniczych oraz na otwartej przestrzeni. Liczba wystawców wyniosła nieco ponad 1000, a 55% z nich to wystawcy zagraniczni.
inne poziomy rozwoju. Zapowiedzi organizatorów targów CeMAT że będzie to impreza gdzie dominować będą
inteligentne rozwiązania usprawniające procesy w zintegrowanym łańcuchu dostaw, całkowicie się potwierdziły.
Cyfrowe rozwiązania wspomagające urządzenia i procesy
prezentowane były wszędzie, gdzie było to możliwe. Niektóre rozwiązania są wręcz trudne do ogarnięcia, jednak
na stoiskach były prezentowane i zwiedzający mogli
„fizycznie” sprawdzić funkcjonalność i działanie, nie są
to wdrożone rozwiązania ale będące na ostatnim etapie
badań i testów.

Hanowerskie targi CeMAT, to prestiżowa impreza wyznaczająca trendy i kierunki rozwoju myśli logistycznej
i technologii, czołowi dostawcy rozwiązań przygotowują
innowacyjne rozwiązania wprowadzając logistykę na

Na targach CeMAT oferowano wszystko co potrzebne jest do
wyposażenia magazynu, obsługi łańcuchów dostaw i procesów logistyki wewnątrzzakładowej. Wewnętrzne procesy
logistyczne, skupiają uwagę wielu dostawców dedykowanych rozwiązań. Przemysł po magazynowaniu i dystrybucji
jest kolejnym ważnym odbiorca systemowych rozwiązań
logistycznych, które oferowane były na targach. Zainteresowanie odbiorców było znaczne, co świadczy o potrzebach
tej branży, która od lat jest w centrum zainteresowania
dostawców rozwiązań logistyki sprzętowej.

REKLAMA

SEGRO NAJLEPSZE
ZDANIEM KLIENTÓW

GOODMAN WYNAJĄŁ
W CAŁOŚCI PCL

 Źródło: SEGRO, Foto: SEGRO

 Źródło: Goodman, Foto: Goodman

SEGRO Logistics Park Prague został wybrany najlepszym parkiem 2016 roku w Czechach. Tytuł Best Logistics Park 2016 jest przyznawany przez najbardziej
obiektywne jury – samych klientów, bezpośrednich
użytkowników powierzchni magazynowych.

Goodman, globalny ekspert w dziedzinie nieruchomości logistycznych, podpisał dwie umowy najmu na
łączną powierzchnię 7800 m2 w Pomorskim Centrum
Logistycznym (PCL) położonym w bezpośrednim sąsiedztwie terminala kontenerowego DCT Gdańsk.
Podpisanie nowych umów oznacza, że cała dostępna
powierzchnia (51 500 m2) w gdańskim centrum jest
obecnie w 100% wynajęta. W odpowiedzi na rynkowy popyt Goodman rozpoczął budowę kolejnego
magazynu klasy A o powierzchni 15 800 m2, który
zostanie oddany do użytku w III kwartale 2016 r.

Best Logistics Park 2016 to wyróżnienie dla najlepszych
w Czechach parków przemysłowych oraz logistycznych.
Jest to jedyna tego typu nagroda na czeskim rynku, będąca
jednocześnie najbardziej miarodajną oceną wysokiej jakości oferowanych usług, gdyż przyznawana jest przez klientów parków na podstawie anonimowych ankiet. Konkurs,
zorganizowany przez firmę logistyczną ATOZ Logistics, we
współpracy z niezależną agencją badań STEM/MARK oraz
agencją nieruchomości Cushman & Wakefield, odbywa się
co roku w ramach konferencji EASTLOG 2016.
„Cieszę się, że to właśnie najemcy docenili park w Pradze.
Już na etapie naszych corocznych badań dotyczących satysfakcji klientów, zauważyliśmy niezwykle wysoki poziom
zadowolenia ze współpracy z SEGRO. 100% najemców
zgodnie stwierdziło, że rozumiemy ich potrzeby na poziomie „dobrym” lub „świetnym”. Otrzymana nagroda potwierdza, że nasza oferta obejmująca długofalową opiekę nad
klientami, którą zapewniają dedykowani property managerowie, jest unikalna na rynku. Jednym z doskonale ocenionych obszarów było również niewątpliwie samo położenie
parku, gwarantujące wysoką efektywność biznesu” – wyjaśnia Magdalena Szulc, Dyrektor SEGRO na Europę Środkową.
SEGRO Logistics Park Prague zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie praskiego lotniska Vaclava Havla oraz czeskiej stolicy. Na 80 ha ziemi docelowo powstanie 250000 m2
powierzchni magazynowej i produkcyjnej, z czego obecnie
wybudowanych jest już prawie 118 000 m2. Dla klientów
dostępne są zarówno mniejsze moduły zaczynające się
od 350 m2, jak i standardowe big boxy. Kompleks oferuje
również możliwość realizacji obiektów szytych na miarę
klienta, tzw. projektów build-to-suit. Wyjątkowe warunki
dla optymalnej logistyki gwarantuje bezpośredni dostęp do
autostrady D6 prowadzącej do Karlowych Varów, a także do
autostrady D5 do Pilzna, co sprawia, iż lokalizacja ułatwia
transport towarów także na tereny Niemiec czy Austrii.

Standaryzacja obsługi
e-commerce
 Źródło: ROHLIG SUUS Logistics
ROHLIG SUUS Logistics jako jeden z pierwszych operatorów logistycznych na polskim
rynku TSL standaryzuje usługi dla przesyłek e-commerce. Wprowadzenie jednolitych
norm obsługi sklepów internetowych, podniesie jej jakość oraz wpłynie na wzrost konkurencyjności firmy.
Decyzja o wdrożeniu standaryzacji podyktowana jest dynamicznym rozwojem rynku
e-commerce oraz rosnącymi oczekiwaniami
klientów w zakresie wysokiej jakości usług
dodatkowych, które zapewniają wygodę
doręczenia przesyłki finalnemu odbiorcy.
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Nowe umowy najmu w PCL zostały podpisane z NRF, producentem systemów chłodzących na rynek motoryzacyjny
oraz operatorem logistycznym ATC Cargo. Transakcje są
potwierdzeniem wysokiej jakości i elastyczności centrum
logistycznego we wspieraniu rozwoju klientów Goodman
z różnych sektorów gospodarki.
NRF to dotychczasowy klient PCL, który w ramach rozszerzenia współpracy z Goodmanem wynajął 3485 m2, dzięki czemu
łączna powierzchnia najmu osiągnęła ponad 6500 m2.
– Rosnące zainteresowanie naszymi produktami w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej skłoniło nas do rozbudowy
zaplecza logistycznego. Ze względu na sposób organizacji
łańcucha dostaw w skali globalnej, lokalizacja Pomorskiego
Centrum Logistycznego w pobliżu portu idealnie odpowiada naszym potrzebom. Dotychczasowa, bardzo udana
współpraca z Goodman sprawiła, że bez wahania zdecydowaliśmy się na ponowny wybór PCL – powiedziała Sylwia
Rutkowska, Dyrektor Zarządzający w NRF Poland.
ATC Cargo, nowy klient PCL wynajął 4 320 m2 powierzchni
magazynowej w celu rozszerzenia swojej działalności.
– Filarem działalności ATC Cargo jest obsługa ładunków
„door to door” z wykorzystaniem transportu morskiego.
Z uwagi na koncentrację naszej działalności na terminalu
kontenerowym DCT Gdańsk, Pomorskie Centrum Logistyczne było dla nas oczywistym wyborem – powiedział
Artur Jadeszko, Prezes Zarządu ATC Cargo.

Jak wskazują dane, 22% krajowych dostaw
ROHLIG SUUS Logistics stanowią dostawy do
odbiorców indywidualnych (B2C), a liczba ta
systematycznie wzrasta. Co więcej, konsumenci coraz chętniej kupują przez Internet nie
tylko drobne artykuły ale również produkty
o większych gabarytach, które wykraczają
poza możliwości kurierów. ROHLIG SUUS Logistics posiada kompetencje
i wieloletnie doświadczenie w obsłudze tego
typu przesyłek, co zapewnia operatorowi
przewagę w tym segmencie. Aż 60% Polaków
deklaruje nabycie w e-sklepie towarów, takich
jak np. sprzęt AGD czy meble. Przy tak ciężkich
i niewymiarowych przesyłkach, szczególnie
istotna staje się sprawna dostawa, wsparta
możliwością zamówienia usługi wniesienia,
która obecnie stanowi blisko 5% w krajowych
zleceniach B2C operatora.

Ponadto e-konsumenci przywiązują szczególną uwagę do jakości całego procesu realizacji zlecenia. Oprócz ceny produktu, czasu
i kosztu dostawy, ważna jest dla nich również
estetyka samej przesyłki, zadeklarowany termin jej dostarczenia czy zachowanie kierowcy.
Sklepy internetowe chcąc budować lojalność
klientów, dbają o ich pozytywne doświadczenia na każdym etapie dostawy produktu (od
jego zakupu, po odbiór) w myśl tzw. customer experience. ROHLIG SUUS Logistics, jako
reprezentant e-sklepu u finalnego odbiorcy,
wzmacnia ten proces przyjmując jasno
określone procedury postępowania ze standardowymi przesyłkami klientów B2C. Jednocześnie firma realizuje dedykowane projekty
pod indywidualne wymagania klientów, które
wykraczają poza typowe ramy obsługi.
czytaj dalej 

WDX WCHODZI NA RYNEK SZWAJCARSKI
 Źródło: WDX

WDX S.A., notowana na GPW Spółka oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu wyposażenia magazynów, nawiązała współpracę z Grupą SAG, wiodącym europejskim podmiotem z segmentu automotive. Spółka zrealizuje pierwszy kontrakt na dostawę regałów magazynowych.
Kontrakt dotyczy dostawy regałów
standardowych, regałów pułkowych
oraz regałów wspornikowych. Wartość
pozyskanego kontraktu wynosi 2 mln
zł. Jego realizacja rozpocznie się w drugiej połowie czerwca 2016 roku. – Cieszymy się z rozpoczęcia współpracy ze
Swiss Automotive Group. Nasz pierwszy kontrakt tworzy potencjał dalszej
kooperacji z SAG, nie tylko na rynku
szwajcarskim, ale także austriackim,
słoweńskim, rumuńskim, węgierskim,
słowackim i w krajach Beneleksu,
gdzie funkcjonują inne spółki z Grupy.

Liczymy, że w przyszłości naszemu
nowemu partnerowi zaoferujemy także
produkty z segmentu przenośników
magazynowych i wózków widłowych –
powiedział Marek Skrzeczyński, Prezes
Zarządu WDX S.A.

zatrudnia 3,2 tys. osób. – Swiss Automotive Group to kolejny znaczący klient,
z którym nawiązaliśmy relacje handlowe
w ostatnich miesiącach. Sukcesywnie
budujemy nasz portfel klientów zagranicznych – dodał Marek Skrzeczyński.

Swiss Automotive Group jest wiodącym europejskim dystrybutorem części
zamiennych dla samochodów i pojazdów użytkowych. Firma legitymuje się
ponad 85-letnią historią, jest obecna
w Szwajcarii, Austrii, Słowenii, Słowacji,
Rumunii, Słowacji i w krajach Beneluksu,

Spółka WDX w ostatnich dwóch latach
dynamicznie poprawia wyniki finansowe, czemu m.in. sprzyja rosnący rynek
magazynowy. W minionym roku podmiot wypracował 136,9 mln zł sprzedaży, przy zysku EBITDA – 15,9 mln zł
i zysku netto rzędu 4,5 mln zł.
REKLAMA

DACHSER POLSKA
BEZPOŚREDNIO
DO HOLANDII
 Źródło: Dachser

Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie, startuje na początku czerwca z nowym
połączeniem z Polski do do Holandii.
Przewozy realizowane będą ze Strykowa przez Gądki do Zeveenaar niedaleko niemieckiej granicy, skąd dalej
część ładunków trafiać ma również do
Wadinxveen pod Rotterdamem. Transporty odbywać się będą pięć razy
w tygodniu, we wszystkie dni robocze.
Uruchamiane w czerwcu połączenie,
będące wspólnym projektem oddziałów Dachser w Strykowie i Gądkach, jest
pierwszą bezpośrednią linią operatora
z Polski do Holandii. Do tej pory przewozy realizowane były przez niemieckie
centra przeładunkowe, m.in. w Kolonii.
Transporty obsługiwane będą przez
2 pojazdy BDF z 4 kontenerami.
– Bezpośrednia linia do Holandii to
inwestycja, na której skorzystają wszyscy
– przesyłki naszych klientów będą od tej
pory obsługiwane jeszcze efektywniej
dzięki zlikwidowaniu po drodze przeładunków na terenie Niemiec, a z kolei dla
nas jako operatora oznacza to zdecydowane usprawnienie i zoptymalizowanie
działań na tej trasie. Przepływ towarów
między Polską a Holandią systematycznie wzrasta, coraz więcej naszych
rodzimych przedsiębiorców eksportuje swoje wyroby w tamtym kierunku.
Jestem pewien, że z nowego połączenia
Dachser będzie chętnie korzystało wiele
firm z obu krajów – komentuje Grzegorz
Lichocik, prezes Dachser w Polsce.
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CROWN ZDOBYŁ TRZECIĄ NAGRODĘ IFOY
 Źródło: Crown, Foto: Crown

31 maja Crown, jedna z największych na świecie firm zajmujących się produkcją wózków zdobyła prestiżowy tytuł „Forklift Truck of the Year” (IFOY) w kategorii „Wózki magazynowe niskiego podnoszenia”. Nagrodę wręczono na targach CeMAT w Hanowerze.
W lutym, gdy IFOY testowała wózki, niezależne jury
złożone z cieszących się międzynarodowym uznaniem
dziennikarzy branżowych, było pod wrażeniem korzyści,
jakich dostarcza klientom samojezdny, obsługiwany
w pozycji stojącej wózek paletowy RT 4020. Raport IFOY
twierdził, że „Crown RT 4020 jest idealny dla użytkowników posiadających bardzo ograniczoną przestrzeń
manewrową, którzy jednocześnie potrzebują wysokiej
wydajności. Wąska konstrukcja wózka paletowego jest
idealna do wyciągania palet z bardzo ciasnych miejsc.
Poprzeczna platforma dla kierowcy zapewnia dobrą
widoczność w obydwu kierunkach”.

kiej pracy nawet w bardzo ciasnych pomieszczeniach.
Zaprojektowany i produkowany przez Crown silnik prądu
zmiennego pozwala na szybkie przyśpieszanie do prędkości 12,5 km/h. Dla najwyższego komfortu jazdy RT 4020
wyposażono w amortyzowaną płytę podłogową i osłonę
boczną, oraz ochraniacz z miękkiej gąbki, a także umożliwiono skonfigurowanie wózka do obsługi przez osoby
lewo- i praworęczne.

Zdaniem jury decydującym czynnikiem okazała bardzo
wysoka wydajność w miejscach ciasnych. „Kompaktowa
konstrukcja, jak na ten poziom osiągów, istotne cechy
ergonomiczne i w szczególności szereg zabezpieczeń, które
w maszynie połączono w sposób doskonały”.

niejszym miejscu stawiamy operatora maszyny” powiedział
Ken Dufford, wiceprezes Crown. „Tym samym stworzyliśmy kolejny wysokowydajny, pełnowartościowy produkt
w postaci serii RT 4000, która łączy wysoką wydajność
i podwyższone bezpieczeństwo w magazynie z jednoczesnym obniżeniem kosztów”.

Sprzedaż wózka samojezdnego o ładowności do 2000 kg
Crown RT 4020 rozpoczęto w październiku 2015 r. Łączy
on w sobie sprawdzoną i dysponującą zapasem mocy technologię z wózków widłowych z innowacyjnymi cechami
zabezpieczającymi, by zapewnić doskonałą kontrolę oraz
niezawodność. Podwozie o szerokości zaledwie 780 mm
sprawia, że jego zwrotność i osiągi są idealne do szyb-
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„Dla nas trzecia Nagroda IFOY dla Crown za technologię
wózków widłowych, to przede wszystkim potwierdzenie
naszego podejścia do projektowania, w którym na najważ-

W 2013 Crown nagrodzono główną Nagrodą IFOY w kategorii „Rozwiązania Dotyczące Wózków” za opracowany przez
firmę bezprzewodowy system zarządzania flotą i operatorami InfoLink®. W 2014 roku nagrodę w kategorii „Wózki
Magazynowe” otrzymał system kompletacji zamówień
QuickPick® Remote.

PREFERENCJE NA
RYNKU WÓZKÓW
WIDŁOWYCH
W POLCE
Historia wózków widłowych sięga niemal tak daleko, jak historia
samochodów. Pierwsze „widlaki”
powstały już w drugiej dekadzie
ubiegłego wieku. Dzięki analizie
zapytań złożonych w serwisie
Oferteo.pl wiemy, jakie preferencje dotyczące wózków widłowych
mają przedsiębiorstwa w Polsce.
Poszukują one najczęściej wózków
czołowych, używanych, z udźwigiem do dwóch ton. Więcej ciekawych liczb i faktów zawiera trzecia
edycja raportu o zapotrzebowaniu
na wózki widłowe.

WYkres nr 1

 Źródło: Oferteo

Po raz kolejny okazało się, że najczęściej poszukiwanym rodzajem wózków
widłowych są wózki czołowe – wskazało na nie aż 81% klientów Oferteo.
pl, serwisu łączącego osoby poszukujące produktów i usług wraz z ich
dostawcami. Niesłabnąca popularność
wózków czołowych wynika z tego, że
są przystosowane do pracy w różnych
miejscach i dostępne w wielu wersjach
napędowych, a do tego mogą mieć
udogodnienia w postaci np. zabudowanej kabiny dla kierowcy i bogatego
osprzętu. W dalszej kolejności firmy
wskazywały na wózki paletowe prowadzone (7%) i widłowe boczne (5%).
[patrz: wykres nr 1]

WYkres nr 2

Wózki czołowe niezmiennie
najpopularniejsze

Mimo tego, że używane wózki wciąż
cieszą się popularnością, to wyraźnie
wzrósł odsetek firm, które były zainteresowane nowymi wózkami. Raport
pokazuje, że 40% firm skłaniało się ku
zakupowi nowego sprzętu, a 54% było
zainteresowanych sprzętem używanym. Według wyników poprzedniego
raportu odsetek ten wynosił odpowiednio: 33,4% oraz 62,2% firm. –
Wzrost o ponad 8 pkt. proc. pokazuje,
że firmy coraz odważniej sięgają po
nowe maszyny, oczekując niezawodności i solidności nowego produktu
– komentuje Karol Grygiel, członek
zarządu Oferteo.pl. – Może to również
świadczyć o poprawie kondycji finansowej działających w Polsce firm, które
są gotowe przeznaczyć więcej środków na nowy sprzęt – dodaje Grygiel.
[patrz: wykres nr 2]

WYkres nr 3

Nowy czy używany?

Bezpieczny mix
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WYkres nr 4

Z kolei 6% firm, które złożyły zapytanie w Oferteo.pl,
potrzebowało porady na temat wyboru wózka, nie rozstrzygając ostatecznie, czy miałby to być wózek nowy czy
używany. Liczba przedsiębiorstw, które były gotowe kupić
nowe maszyny, może być więc w rzeczywistości nawet nieco
większa.

Wysokość podnoszenia i udźwig

Użytkownicy Oferteo.pl najczęściej poszukiwali wózków
o wysokości podnoszenia od 1,5 do 3 metrów (42%) oraz od
3 do 4 metrów (29%). Z kolei 17% zapytań dotyczyło wózków, które miałyby podnosić na wysokość 4 do 5 metrów.
Najmniej popularne były wózki widłowe niskiego (do
1,5 metra) i wysokiego składowania (powyżej 5 metrów).
W obu przypadkach liczba zapytań wyniosła po 5%. Warto
przy tym pamiętać, że przepisy BHP pozwalają na ręczne
składowanie palet na stosach o wysokości maksymalnie
1,5 m. [patrz: wykresy nr 3 oraz 4]

WYkres nr 5

Z analizy Oferteo.pl wynika, że największą popularnością
cieszyły się wózki o udźwigu od jednej do dwóch ton –
wskazało na nie 48% firm. Blisko jedna trzecia poszukiwała
wózka o udźwigu od 3 do 4 ton, natomiast najmniej firm
wskazało na wózki o preferowanym udźwigu do jednej tony
(13%) oraz powyżej 4 ton (8%).

Jaki napęd?

W porównaniu z rokiem poprzednim na popularności
zyskały wózki spalinowe na gaz. Były one poszukiwane
przez 45% firm. Ich popularność bierze się z faktu, że mogą
być wykorzystywane do pracy zarówno na zewnątrz, jak
i wewnątrz hal magazynowych, niskich kosztów eksploatacji oraz łatwej wymiany butli z gazem, co eliminuje długie
przestoje w pracy. [patrz: wykres nr 5]
Jedna czwarta użytkowników wskazała, że interesują ich
wózki zasilane elektrycznie, które są ekologiczne i tanie
w utrzymaniu. W ich przypadku należy jednak pamiętać
o czasie ładowania akumulatora, kiedy wózek nie będzie
mógł być użytkowany. Tyle samo użytkowników Oferteo.pl
wskazało na wózki spalinowe na olej napędowy – mocniejsze, ale z uwagi na emitowane spaliny tylko w wyjątkowych
sytuacjach dopuszczane do pracy w zamkniętych pomieszczeniach. Po 2% użytkowników wskazało, że poszukuje
wózka o napędzie ręcznym, lub że prosi o poradę, jaki wózek
w ich przypadku będzie najlepszym wyborem. Dla 1% zasilanie wózka nie miało znaczenia.

WYkres nr 6

Najpopularniejszy zakup z własnych środków

Zakup wózka widłowego z własnych środków pozostaje
niezmiennie najpopularniejszy wśród firm. Na taką możliwość zdecydowałoby się 61,8% z nich. Jedna czwarta
użytkowników Oferteo.pl chciałaby wziąć wózek w leasing,
a niespełna 8% zdecydowałoby się na wynajem. Z kolei
niecałe 5% firm jeszcze nie podjęło decyzji, w jaki sposób
sfinansuje zakup. [patrz: wykres nr 6]

W których województwach najczęściej
poszukuje się wózków?

Po raz kolejny okazało się, że najwięcej wózków widłowych
poszukują firmy ulokowane w województwie mazowieckim
(14%). Nieco mniej zapytań odnotowano z województw
śląskiego i wielkopolskiego – odpowiednio: 12,5% i 12%.
Najmniej firm poszukiwało wózków widłowych w woj. podlaskim (2%). [patrz: wykres nr 7]

Jak szybko firma chce kupić wózek?

Firmom zależy, aby zaopatrzyć się w wózek widłowy
najszybciej, jak to możliwe (38%) lub najlepiej w ciągu
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miesiąca (24%). Podobnie jak w ubiegłych latach sporo
firm składa zapytania ofertowe z pewnym wyprzedzeniem.
Po 15% z nich chce zaopatrzyć się w wózek w przeciągu
1-2 miesięcy lub w ciągu trzech miesięcy. [patrz: wykres
nr 8]

Metodologia badań

WYkres nr 8

WYkres nr 7

Przedstawione dane pochodzą z analizy 2338 zapytań ofertowych zamieszczonych wserwisie Oferteo.pl w okresie od
1 stycznia 2015 r. do 30 marca 2016 r. przez firmy chcące
zaopatrzyć się w wózek widłowy.

INTELIGENTNA INTRALOGISTYKA NA CEMAT 2016
 Wojciech Podsiadły, Foto: Still

Centralnym elementem prezentacji STILL na trwających do 3 czerwca targach CeMAT 2016 jest inteligentna
współpraca pomiędzy ludźmi i maszynami oraz wieloma urządzeniami. Na największym wydarzeniu branżowym w Europie firma przedstawia innowacje łączące technologięmagazynową, software iusługi.
Motywem przewodnim obecności
producenta pomarańczowych wózków
widłowych na CeMAT 2016 jest hasło
„Simply Smart” – „Po prostu inteligentnie”. Prezentacja nowości koncentruje się na wydajności energetycznej
i optymalizacji procesów w duchu idei
Przemysł 4.0, zakładającej zwiększanie efektywności dzięki automatyzacji
pracy. Pierwszoplanową rolę na stoisku
STILL odgrywają 3 rozwiązania: STILL
iGO neo CX 20, innowacyjne baterie
litowo-jonowe oraz oprogramowanie
STILL neXXt fleet.

Inteligentna współpraca
człowieka z maszyną

Jednym z najważniejszych produktów
STILL na targach CeMAT jest iGo neo
CX 20. Dzięki wózkowi, zaprezentowanemu po raz pierwszy na LogiMAT, firma
STILL zrewolucjonizowała współczesne
myślenie o automatyzacji. Podążający
za operatorem pojazd, którego zaprogramowanie nie wymaga kompetencji
informatycznych, samoczynnie dopa-

sowuje się do rytmu pracy człowieka.
Ze względu na umiejętność dostosowania się do specyficznych wymagań konkretnego magazynu, maszyna
osiąga pełną funkcjonalność, gdy tylko
zjedzie z linii produkcyjnej. Według
szacunków, wyeliminowanie konieczności sterowania wózkiem pozwala
zaoszczędzić 30% czasu potrzebnego
na realizację kompletacji.

Większa wydajność dzięki
litowo-jonowym bateriom STILL

Nowością przyciągającą wielu gości targów
CeMAT są także wózki z innowacyjnymi
bateriami w technologii Li-Ion. STILL
prezentuje wyposażone w nowoczesne
akumulatory urządzenia techniki magazynowej, jak: ciągniki, dwupoziomowe wózki
paletowe oraz pojazdy do kompletacji.
Przełomem jest zastosowanie tego typu
napędu w RX 20 - czołowym wózku widłowym z przeciwwagą.
Wraz z radykalnym rozszerzeniem oferty
maszyn z bateriami litowo-jonowymi,

STILL wprowadza kompleksowe doradztwo w zakresie optymalnego dostosowania
rodzaju akumulatora do specyfiki pracy
zakładu klienta – tak, by zapewnić maksymalne korzyści z wdrożonej modernizacji.

Kolejny, wyższy poziom
zarządzania flotą

Podczas CeMAT 2016 swoją premierę
miała aplikacja STILL neXXt fleet,
zwiększająca zakres kontroli floty
i ułatwiająca zarządzanie wózkami
widłowymi. Platforma integruje dane
z systemu SAP z informacjami otrzymywanymi bezpośrednio od pojazdów,
umożliwiając kompleksową analizę
sytuacji. System składa się z ośmiu
połączonych programów, kompatybilnych zarówno z komputerami, jak
i urządzeniami mobilnymi. Bezpłatny
dostęp do podstawowej aplikacji uzyskają wszyscy klienci STILL. Subskrypcja modułów dodatkowych będzie
oparta o abonament wykupowany na
dowolny czas po 30-dniowym okresie
próbnym.
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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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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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ORGANIZACJA RUCHU PODNOŚNIKOWYCH
WÓZKÓW JEZDNIOWYCH CZOŁOWYCH
W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM
 mgr inż. Antoni Saulewicz, Członek Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

Wybrane przepisy prawne

Niżej wymieniono wybrane przepisy prawne, które w większym lub mniejszym stopniu dotyczą organizacji ruchu
wózków w transporcie wewnątrzzakładowym. Znajomość
tych przepisów umożliwia, a w niektórych przypadkach
ułatwia opracowanie i przestrzeganie prawidłowej organizacji ruchu wózków w transporcie wewnatrzzakładowym
z uwzględnieniem zachowania bezpieczeństwa. Są to następujące przepisy:
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy. T.j. DzU 2003, nr 169,
poz. 1650, z p. zm.
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem
silnikowym. DzU 2002, nr 70, poz. 650, z p. zm.
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca
2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji
wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń
technicznych. DzU 2001, nr 79, poz. 849, z p. zm.
4. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia
2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu. DzU 2012,
nr 0, poz. 1468
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy. DzU 2004, nr 180,
poz. 1860, z p. zm.
6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności. T.j. DzU 2010, nr 138, poz. 935, z p. zm.
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
30 października 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. DzU nr 191, poz. 1596, z p. zm.

Niektóre wymagania zawarte
w wybranych przepisach prawnych

Niżej zamieszczono niektóre wymagania zawarte w ww
przepisach prawnych, których znajomość jest niezbędna
i pomocna przy organizacji ruchu wózków w transporcie wewnątrzzakladowym z uwzględnieniem zachowania
bezpieczeństwa. Są to np. wymagania dotyczące dróg na
terenie zakładu pracy, znaków, składowania materiałów,
kwalifikacji pracowników obsługi wózków. Wymagania te
są niżej wymienione.
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić na terenie zakładu
pracy drogi komunikacyjne i transportowe, drogi dla pieszych, zwane przejściami, oraz dojazdy pożarowe. Drogi
i przejścia powinny mieć wymiary odpowiednie do liczby
potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości
stosowanych urządzeń transportowych oraz przemieszczanych ładunków. Nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych, dojazdów pożarowych
i przejść powinna być równa i twarda oraz mieć odpowiednią nośność.
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Drogi w budynkach powinny być wyraźnie wyznaczone za
pomocą pasów o dobrze widocznej barwie (z uwzględnieniem barwy podłoża) – najlepiej żółtej lub białej. Rozmieszczenie pasów wyznaczających drogi powinno uwzględniać
niezbędną bezpieczną odległość między pojazdami i jakąkolwiek przeszkodą mogącą się znajdować w poblizu oraz
między pojazdami i pieszymi. Przepis ten dotyczy także
dróg stałych na zewnątrz budynków, o ile drogi te nie są
otoczone odpowiednimi barierami lub chodnikami.
Na drogach transportowych i w magazynach nie powinny
występować progi ani stopnie. Ewentualne różnice poziomów podłogi powinny być wyrównane pochylniami
o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka
transportu, ale nie większym niż 8%.
Dróg, przejść i dojazdów nie wolno zastawiać materiałami,
środkami transportu, sprzętem itp.
Pracodawca jest zobowiązany opracować zasady ruchu
na drogach wewnątrzzakładowych, zgodne z przepisami
prawa o ruchu drogowym. W zasadach ruchu należy określić
w szczególności maksymalne prędkości wózków, uzależnione od szerokości dróg, natężenia ruchu, widoczności
itp. Dopuszczalne prędkości wózków należy określić na
poszczególnych odcinkach dróg.
Drogi powinny być oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym.
Na drogach – w miejscach, w których jest możliwe niespodziewane wtargnięcie pieszych, w szczególności przed
bramami, drzwiami i przejściami, należy ustawić barierki
lub zastosować inne skuteczne środki ochronne.
Na skrzyżowaniach dróg powinna być zapewniona dobra
widoczność.
W pomieszczeniach magazynowych i na drogach w obiektach budowlanych powinny być umieszczone informacje
o dopuszczalnym obciążeniu stropów.
Pracodawca powinien zastosować środki organizacyjne,
zapobiegające wchodzeniu pracowników pieszych na teren
pracy wózków. W przypadku, gdy ze względu na rodzaj
wykonywanej pracy, nie jest możliwe spełnienie tego
warunku, pracodawca powinien zastosować odpowiednie
środki zabezpieczające pracowników przed skutkami zagrożeń powodowanych działaniem wózków.
Pracodawca powinien zapewnić stosowanie znaków i/lub
sygnałów bezpieczeństwa. Pracodawca powinien zapewnić
pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych znaków
i sygnałów.
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne i informacyjne powinny być stosowane jako znaki stałe.
Miejsca w zakładzie pracy, do których pracownicy mają
dostęp, a w których istnieje ryzyko upadku, kolizji z przeszkodą lub spadania przedmiotów, powinny być na stałe
oznakowane skośnymi pasami – na przemian żółtymi i czar-

nymi lub czerwonymi i białymi. Żółte
i czarne lub białe i czerwone pasy
powinny być narysowane pod kątem
45° i powinny mieć zbliżone wymiary
odpowiednie do rozmiaru przeszkody
lub niebezpiecznego miejsca.
Pomieszczenia magazynowe i miejsca przeznaczone do składowania
powinny spełniać odpowiednie wymagania bezpieczeństwa, stosownie do
rodzaju i właściwości składowanych
materiałów.
Przy składowaniu materiałów należy
zapewnić, aby masa składowanego
ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (np. regałów,
podestów). Należy wywiesić czytelne
informacje o dopuszczalnym obciążeniu każdego z tych urządzeń. Regały
powinny mieć odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz zabezpieczenie przed przewróceniem się.
Szerokość odstępów między regałami
powinna być odpowiednia do stosowanych środków transportowych oraz
powinna umożliwiać bezpieczne operowanie tymi środkami i ładunkami.
Przy składowaniu materiałów w stosach należy zapewnić:
• stateczność stosu;
• wiązanie między warstwami stosu;
• położenie środka ciężkości przedmiotów składowanych w stosie
wewnątrz obrysu tego stosu;
• zachowanie odległości między stosami, umożliwiających bezpieczne
układanie i przemieszczanie materiałów;
• rozładunek stosu począwszy od najwyższych warstw.

Niedopuszczalne jest dokonywanie
przez użytkownika zmian konstrukcyjnych w wózku lub demontażu urządzeń
ochronnych i/lub sygnalizacyjnych
wózka.
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu w zakresie
eksploatacji. Nie wolno użytkować wózka
bez decyzji właściwego organu UDT
zezwalającej na eksploatację wózka.
Nie wolno stosować wózków, które
nie spełniają wymagań dotyczących
oceny zgodności. Wózki nabyte przed
1 stycznia 2003 r., które nie spełniają
wymagań dotyczących oceny zgodności, należy doprowadzić do zgodności
z minimalnymi wymaganiami.

Oznakowanie dróg

Aby opracować (lub przeanalizować)
organizację ruchu wózków, należy,
najpierw, na planie całego przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem stanowisk
pracy, maszyn, wszystkich elementów
infrastruktury, pomieszczeń i budynków, narysować plan dróg wózków
i innych pojazdów oraz pieszych.
Drogi ruchu pieszych i pojazdów
powinny być nie tylko wyznaczone
i zaznaczone, ale i prawidłowo oznakowane z zastosowaniem znaków
drogowych, znaków bezpieczeństwa
i informacji. Zaleca się stosowanie
znaków drogowych zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym oraz
znaków bezpieczeństwa wg PN-EN
ISO 7010:2012E. Przykłady podano
w tablicy 1.
REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

Do obsługi i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
wymagane jest posiadanie kwalifikacji.
Do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat
i otrzymał:
• uprawnienia operatora, lub
• imienne zezwolenie do obsługi
wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu
pracy tego pracodawcy. Imienne
zezwolenie może być wydane pracownikowi, który ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie dla
kierowców wózków, zorganizowane
przez pracodawcę, według programu
zatwierdzonego przez UDT.
Nowozatrudnieni pracownicy do
obsługi wózków powinni odbyć szkolenie wstępne, później zaś powinni
odbywać szkolenie okresowe.

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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Tablica 1. Przykłady znaków drogowych i znaków bezpieczeństwa zalecanych do stosowania w organizacji transportu wewnątrzzakładowego z użyciem wózków

L.p.

Przykłady znaków
Znaki pionowe

Uwagi
Znaki poziome

Znak „Zakaz ruchu pojazdów w obu kierunkach”
Znak według kodeksu
drogowego

1

Znak „Zakaz wjazdu pojazdów”
Znak według kodeksu
drogowego

2

Znak „Zapnij pasy bezpieczeństwa”
Znak bezpieczeństwa
według PN-EN
ISO 7010:2012E

3

Znak „Droga z pierwszeństwem”
Znak według kodeksu
drogowego

4

Znak „Ustąp pierwszeństwa”
Znak według kodeksu
drogowego

5

Znak „Ograniczenie prędkości do 10 km/h”
Znak według kodeksu
drogowego

6

Znak „Ostrzeżenie przed poruszającymi się wózkami”
Znak bezpieczeństwa
według PN-EN
ISO 7010:2012E

7

Znak „Zakaz wjazdu wózków”
Znak bezpieczeństwa
według PN-EN
ISO 7010:2012E

8

Znak „Ostrzeżenie przed manewrującym wózkiem”
Znak bezpieczeństwa
według PN-EN
ISO 7010:2012E

9

Poziom ryzyka wypadkowego

Opracowanie prawidłowej organizacji ruchu wózków
w transporcie wewnątrzzakładowym nie jest działaniem
z rodzaju tylko „zdroworozsądkowych”. Jest to działanie
mające na celu opracowanie takiej organizacji ruchu w tym
transporcie, aby, z zastosowaniem zasad ruchu drogowego
oraz innych odpowiednich środków, ryzyko wypadkowe
związane z ruchem wózków, było zmniejszone do poziomu
akceptowalnego. Ryzyko wypadkowe związane z ruchem
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wózków można ocenić różnymi metodami, np. wg następujących norm i dokumentu normalizacyjnego:
• PN-N-18002:2011P
• ISO/TR 14121-2:2007
• PN-EN ISO 12100:2012P
Na wielkość ryzyka wypadkowego najbardziej wpływają
następujące czynniki w niżej podanej kolejności:
• organizacja ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych

i innych uczestników ruchu wewnątrz przedsiębiorstwa,
w tym pieszych,
• zachowanie kierowców wózków i innych uczestników
ruchu,
• właściwości wózków.

• nabywanie i użytkowanie wózków nie tylko najlepiej
dostosowanych do potrzeb eksploatacyjnych użytkownika, określanych np. ładownością, ale aby wózki te miały
również właściwości ułatwiające zachowanie bezpieczeństwa podczas ich użytkowania.

Zaleca się stosowanie następującej procedury zmniejszania
ryzyka wypadkowego:
1. Eliminacja występujących zagrożeń i źródeł zagrożeń.
2. Stosowanie technicznych środków ochronnych.
3. Stosowanie organizacyjnych środków ochronnych.
4. Stosowanie środków ochrony indywidualnej.

Zasady opracowania planu dróg wózków

Zaleca się realizację poszczególnych etapów procedury
według wyżej podanej ich kolejności. Po zrealizowaniu każdego etapu zaleca się sprawdzenie osiągniętego poziomu
ryzyka wypadkowego. W przypadku, gdy poziom ryzyka
nie jest akceptowalny, zaleca się realizację następnego
etapu aż do zmniejszenia poziomu ryzyka wypadkowego
do poziomu akceptowalnego.
Przykłady działań w etapie „Eliminacja występujących
zagrożeń i źródeł zagrożeń”:
• wyeliminowanie możliwości kolizji wózków z osobami
pieszymi,
• wyeliminowanie lub zmniejszenie możliwości kolizji wózków z innymi wózkami poprzez zastosowanie np. ruchu
jednokierunkowego w celu zmniejszenia natężenia ruchu
na drodze.
• Przykłady działań w etapie „Stosowanie technicznych
środków ochronnych”:
• fizyczne oddzielenie ruchu wózków od ruchu pieszych
z zastosowaniem fizycznych barier ochronnych;
• zastosowanie ograniczników prędkości wózków zmniejszających samoczynnie prędkość ruchu wózków do odpowiednio małej wartości lub zatrzymanie wózka.
Przykłady działań w etapie „Stosowanie organizacyjnych
środków ochronnych”:
• stosowanie odpowiednio oznakowanych stref braku
ruchu wózków (pojazdów) i stref braku ruchu pieszych,
• stosowanie luster bezpieczeństwa,
• stosowanie zbliżeniowych systemów ostrzegawczych
w warunkach nie wystarczającej widoczności,
• stosowanie odpowiedniego oznakowania dróg i przejść,
• stosowanie tablic z napisami ostrzegawczymi.
Przykłady działań w etapie „Stosowanie środków ochrony
indywidualnej”:
• stosowanie kamizelek odblaskowych;
• stosowanie hełmów przez kierowców wózków.

Zagadnienia wymagające wnikliwego rozważenia

Podczas opracowania (lub analizy) organizacji ruchu
w transporcie wewnatrzzakładowym następujące zagadnienia wymagają wnikliwego rozważenia:
• plan dróg wózków;
• miejsca do parkowania wózków;
• ruch osób pieszych w obszarach, gdzie odbywa się ruch
wózków; rozdzielenie ruchu osób pieszych i wózków;
• przejścia dla pieszych;
• skrzyżowania dróg;
• identyfikacja i analiza miejsc o niewystarczającej widoczności w aspekcie zastosowania odpowiednich środków;
• strefy pracy osób pieszych w obszarze stref ruchu wózków; rozdzielenie tych stref;
• opracowanie i egzekwowanie stosowania odpowiednich
procedur ruchu wózków, z uwzględnieniem np. zwalniania i stosowania sygnalizacji ostrzegawczej;

Podczas opracowania planu dróg wózków zaleca się:
• opracowanie wstępnego planu dróg wózków (oczywiście,
jeśli nie istnieje plan już opracowany),
• przeanalizowanie wstępnie opracowanego (lub już istniejącego) planu dróg wózków i zidentyfikowanie wszystkich
miejsc, w których są możliwe potencjalne kolizje wózków
z pieszymi, z innymi pojazdami czy elementami infrastruktury, w celu zastosowania rozwiązań zmniejszających ryzyko wypadkowe;
• przeanalizowanie dróg wózków w celu zidentyfikowania
i wyeliminowania innych zagrożeń niż kolizje – np. spadające przedmioty;
• przeanalizowanie, gdzie występują miejsca o ograniczonej widoczności w aspekcie zastosowania środków
zaradczych;
• przeanalizowanie czynników wpływających na stateczność wózków w określonych warunkach (np. podczas
jazdy po łuku o małym promieniu) – w aspekcie zmniejszenia możliwości powstania sytuacji zagrożenia.

Miejsca parkowania wózków

Każde miejsce parkowania wózków nie powinno być bezpośrednio przy maszynach i urządzeniach, ale w odległości umożliwiającej zachowanie bezpieczeństwa. Miejsce
parkowania nie powinno utrudniać dostępu do urządzeń
gaśniczych lub utrudniać ewakuację w przypadku zagrożenia. Powierzchnia podłogi parkingu powinna być pozioma
i równa.
Zaleca się aby miejsca parkowania były oznakowane następującym znakiem pionowym [patrz rys. 4.1].
Zaleca się również, aby miejsca parkowania były oznakowane znakiem poziomym [patrz rys. 4.2].
Zaleca się także, aby w miejscu parkowania znajdował znak
przypominający kierowcom wózków o obowiązku zapięcia
pasów [patrz rys. 4.3].

Ruch osób pieszych i i ruch
wózków są nie rozdzielone

Jeśli osoby piesze poruszają się w bezpośredniej bliskości
poruszających się pojazdów, istnieje duże ryzyko występienia poważnych urazów u osób pieszych. Na rysunku
5.1 przedstawiono sytuację zagrożenia zarejestrowaną
w jednym z przedsiębiorstw w Polsce. Osoba piesza idąca
w kierunku zbliżającego się wózka, z lewej strony tego
wózka, nagle zmienia kierunek ruchu i przechodzi tuż przed
zbliżającym się wózkiem. Następstwa takiego zachowania
mogą być tragiczne. Ryzyko wypadkowe w tej sytuacji jest
duże [patrz: rys. 5.1].
Jak wynika z doświadczenia zarówno krajowego jak
i w krajach zachodnich, w sytuacji, gdy drogi osób pieszych
i wózków są wspólne, występuje duże ryzyko wypadkowe,
a zmniejszenie go 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,
niezbędne jest rozdzielenie ruchu osób pieszych i pojazdów
oraz zachowanie odległości między osobami a wózkami.
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Rozdzielenie ruchu osób pieszych
i ruchu wózków z zastosowaniem linii
(pasów) na powierzchni jezdni

Jest to najprostszy sposób rozdzielenia ruchu pieszych
i wózków. Zaleca się stosowanie linii (pasów) o barwie
białej lub żółtej, przy czym zaleca się stosowanie w całym
przedsiębiorstwie linii (pasów) o jednakowej barwie. Przykład zastosowania takiego rozdzielenia dróg osób pieszych
i wózków w magazynie przedstawiono na rysunku 5.2.

Z doświadczenia wynika, że w przypadku rozdzielenia
dróg osób pieszych i wózków liniami (pasami), ryzyko
wypadkowe w skali trójstopniowej jest zwykle średnie.
Zmniejszenie ryzyka wypadkowego do poziomu małego
jest trudne i wymaga zastosowania szczególnych środków
bezpieczeństwa, np.:
• ruch jednokierunkowy wózków,
• znaczne zmniejszenie prędkości wózków i egzekwowanie
tego zmniejszenia,
• stosowanie sygnalizacji ostrzegawczej,
• w miejscach, w których jest prawdopodobieństwo nieoczekiwanego wtargnięcia pieszych na drogę wózków,
stosowanie kołków, nawet przenośnych, czy barier.

Rozdzielenie ruchu osób pieszych i wózków
z zastosowaniem fizycznej bariery ochronnej

Rozdzielenie ruchu osób pieszych od ruchu wózków za
pomocą fizycznej bariery ochronnej umożliwia zmniejszenie ryzyka wypadkowego do poziomu małego (w skali
trójstopniowej).

Rys. 4.1. Znak pionowy oznakowania miejsca parkowania wózków

Rys. 4.3. Znak bezpieczeństwa
dotyczący zapięcia pasów bezpieczeństwa

Rys. 4.2. Znak poziomy oznakowania miejsca parkowania

Fizyczna barriera ochronna może mieć różną postać i może
być wykonana ze stali lub z tworzywa sztucznego. Przykłady
praktycznego zastosowania fizycznej barriery ochronnej
w magazynie przedstawiono na rysunkach 5.3 a), b) i c). Rozwiązanie przedstawione na rysunku 5.3.c) wymaga szczególnego zwrócenia uwagi. Rozwiązanie to jest zastosowane
w miejscu, gdzie droga zmienia kierunek pod kątem prawie
prostym, co skutkuje także niewystarczającą widocznością.
Zastosowana barriera zapobiega zmianie toru jazdy wózka,
co w takich warunkach bez barriery mogłoby się łatwo
wydarzyć i być przyczyną bardzo dużego ryzyka wypadkowego w odniesieniu do osób pieszych [patrz: rys. 5.3].

Przejścia dla pieszych

Należy przewidzieć przejścia dla pieszych. Trudność sprawia
dobranie takiego miejsca na przejście, aby zapewniało ono
bezpieczeństwo i jednocześnie możliwie najlepiej odpowiadało potrzebom użytkowników. Niestety, w kraju co roku
zdarzają się potrącenia pieszych przez wózki na przejściach
dla pieszych. Dlatego przejścia powinny być zawsze dobrze
oznakowane i dobrze widoczne dla kierowców. Należy
stosować oznakowanie co najmniej znakiem poziomym
„przejście dla pieszych” [patrz: rys. 5.4].
Przykład istniejącego rozwiązania przejścia dla pieszych
w magazynie przedstawiono na rysunku 5.5. Przejście to
umożliwia osobom pieszym przechodzenie z jednej drogi
dla pieszych na drugą drogę przekraczając drogę dla wózków. Obie drogi dla pieszych są oddzielone od stref ruchu
wózków fizycznymi barrierami ochronnymi [patrz: rys. 5.5].
Rys. 5.1. Przykład sytuacji zagrożenia powstałej w warunkach, gdy ruch
osób pieszych i wózków nie jest rozdzielony

Rys. 5.2. Przykład rozdzielenia dróg osób pieszych i wózków za pomocą linii
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W warunkach ograniczonej widoczności lub przy większym
natężeniu ruchu , rozwiązanie w postacji tylko wyznaczenia i oznakowania przejścia może być niewystarczające.
Dlatego poszukuje się coraz doskonalszych rozwiązań
służących zapewnieniu bezpieczeństwa osobom pieszym.
Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest takie, które zmusza
pieszego do zatrzymania się na chwilę przed wejściem na
przejście i sprawdzenia, czy nie nadjeżdża wózek lub inny
pojazd. Na rysunku 5.6 przedstawiono takie rozwiązanie
firmy Cisco-Eagle z USA zastosowane w wejściu do strefy
ruchu wózków np. w magazynie [patrz: rys. 5.6].
Wejście normalnie jest zamknięte. Aby otworzyć przejście
normalnie zamknięte, osoba piesza musi się zatrzymać
przed wejściem i upewnić się, że nie nadjeżdża wózek,
po czym, działając na element sterowniczy, otworzyć

a

b

c

Rys. 5.3. Przykłady fizycznej barriery ochronnej w magazynie (fotografie dzięki uprzejmości firmy Frito-Lay Poland Sp. z o.o w Grodzisku Mazowieckim)

wejście. Firma Cisco-Eagle oferuje rozwiązania o różnym
stopniu skomplikowania, np. rozwiązania z zastosowaniem
systemu skanującego. W tym przypadku przez naciśnięcie na element sterowniczy jest uruchamiane działanie
systemu skanującego – wejście się otwiera samoczynnie,
jeśli w pobliżu wejścia nie ma wózka. Po wejściu bramka
się zamyka.

użytkownicy nie mieli wątpliwości i wiedzieli, na której
drodze mają pierwszeństwo, a gdzie powinni ustąpić pierwszeństwa. Przykład rozwiązania spełniającego te wymagania przedstawiono na rysunku 6.1.

Skrzyżowania dróg

Niewystarczająca widoczność

Zaleca się stosowanie takiego układu dróg, aby zmniejszyć
do minimum liczbę skrzyzowań dróg . W ten sposób bowiem
zmniejsza się możliwość potencjalnych kolizji. Każde bez
wyjątku skrzyżowanie dróg powinno być jednoznacznie,
wyraźnie i w sposób widoczny tak oznakowane, aby ich

Na rysunku 6.2 przedstawiono przykład oznakowania skrzyżowania dróg w jednym z magazynów.
Zaleca się, aby, niezależnie od widoczności, wszystkie
osoby poruszające się w strefie ruchu wózków, łącznie
z gośćmi z zewnatrz, miały kamizelki odblaskowe i czapki
odblaskowe. Zaleca się także, aby kierowcy wózków nosili
kamizelki odblaskowe i hełmy ochronne.
REKLAMA
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Oświetlenie stosowane powinno zapewniać dobrą widoczność zarówno pieszych jak i wózków. Wymagania dotyczące oświetlenia miejc pracy we wnętrzach i na zewnątrz
są zawarte w normach PN-EN 12464-1:2012P i PN-EN
12464-2:2014-05E.
Nawet przy spełnieniu ww wymagań dotyczących oświetlenia, występują dość często miejsca o niewystarczającej
widoczności. Na przykład na skrzyżowaniach dróg usytu-

Rys. 5.4. Znak poziomy „przejscie dla pieszych”

owanych między elementami infrastruktury lub regałami
zasłaniającymi całkowicie drogę przed skrzyżowaniem tak,
że uczestnik ruchu staje się widoczny dopiero, gdy znajdzie się już w obszarze skrzyżowania. W celu zmniejszenia
ryzyka wypadkowego w miejscach o niewystarczającej
widoczności zaleca się stosowanie odpowiednich rozwiązań
organizacyjnych. W sytuacjach takich mogą być pomocne
zwykłe lustra bezpieczeństwa poziome i pionowe. Na
rysunku 7.1 przedstawiono lustro pionowe.
Zwykłe lustra bezpieczeństwa nie zawsze są skuteczne ze
względu np. na brak możliwości umieszczenia go w polu
widzenia kierowców. Dlatego poszukuje się doskonalszych
rozwiązań. Firma Cisco-Eagle z USA zaleca umieszczanie na
skrzyżowaniach dróg luster, ale takich, w kopułach których
znajduje się system czujników mikrofalowych. Czujniki
te, po wykryciu ruchu pojazdów w kierunku do lustra,
uruchamiają, umieszczoną w kopule migającą sygnalizację ostrzegawczą barwy czerwonej i napisy oraz symbole
ostrzegawcze [patrz: rys. 7.2]. Piesi i kierowcy są ostrzegani
o zbliżających się pojazdach. System przestaje być aktywny
po zmianie kierunku ruchu na oddalający się od lustra.
Znana polska firma ENTE Sp. z o.o. (ul. Gaudiego 7; 44-100
Gliwice; www.ente.com.pl) oferuje montowany na wózku
zbliżeniowy system ostrzegawczy pod nazwą Awia Horyzont. W systemie Awia Horyzont wykorzystuje się sygnał
o częstotliwości radiowej. Sygnał ten jest generowany ciągle
w nadajniku osobistym, w który jest wyposażona każda osoba
i/lub wózek albo inny pojazd, który może się znaleźć w strefie
zagrożenia kolizją z wózkiem wyposażonym w omawiany
system. Kierowca wózka wyposażonego w ten system jest
ostrzegany o obecności pieszego (lub innego pojazdu), niewidocznego dla kierowcy. System jest przystosowany do pracy
w różnych warunkach w magazynie, co potwierdziły wyniki
badań przeprowadzonych przez producenta.

Rys. 5.5. Przykład rozwiązania przejścia dla pieszych w magazynie
Fotografia dzięki uprzejmości firmy Frito-Lay Poland Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim

Firma Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o (ul. Potockiego 1A, 96-313 Jaktorów; www.toyota-forklifts.pl) oferuje wyposażenie pod nazwą SpotMe („Dostrzeż mnie”)
– patrz rysunek 7.3. W wyposażeniu SpotMe czujnik na
podczerwień odpowiednio umieszczony na elemencie
infrastruktury magazynu (np. przymocowany do konstrukcji
regału) wykrywa ruch np. wózka (lub osoby) w kierunku do
skrzyżowania i powoduje uruchomienie migającego światła
ostrzegawczego (zaznaczonego czerwonym kółkiem) w celu
ostrzeżenia osoby pieszej (lub innego wózka) o zbliżającym
się wózku (lub osoby), niewidocznym za rogiem dla osoby
pieszej (lub innego wózka).

Zalecenia organizacyjne inne

Podczas opracowania organizacji transportu wewnątrzzakładowego wskazane jest przeprowadzenie konsultacji zarówno
z kierowcami jak i pieszymi. Zaleca się, aby wszystkie osoby
uczestniczące w transporcie wewnątzzakładowym zostały
odpowiednio przeszkolone. Dotyczy to zarówno pracowników nowo zatrudnionych jak i szkolonych okresowo. Celem
tego szkolenia jest również to, aby osoby te zrozumiały
obowiązujące w przedsiębiorstwie zasady organizacji ruchu
w transporcie w przedsiębiorstwie oraz obowiązujące procedury zachowania bezpieczeństwa w tym transporcie.

Rys 5.6. Przykład rozwiązania wejścia do strefy ruchu wózków
Fotografia dzięki uprzejmości firmy Cisco-Eagle z USA (www.cisco-eagle.com)
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Powinna być wyznaczona osoba odpowiedzialna za organizację transportu wewnątrzzakładowego w przedsiębiorstwie i kontrolująca stosowanie ustalonych zasad
i procedur. Jeśli nie stosuje się nadzorowania ruchu i jego
kontroli, to ryzyko wypadkowe w transporcie może być
duże, pomimo zastosowania prawidłowych rozwiązań organizacyjnych. Okresowo należy sprawdzać, czy nie trzeba

wprowadzić w organizacji i procedurach zmian wynikających np. ze zmian w przedsiębiorstwie, zmian w wyposażeniu czy w środkach transportu.
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BADANIA REGAŁÓW – MOCOWANIE
REGAŁÓW DO POSADZKI
 Tomasz Chojnacki

CZĘŚĆ 1 – Zagrożenia płynące z niewłaściwego mocowania
W australijskiej normie dotyczącej
badania regałów jest napisane, że słupy
trzeba kotwić za pomocą 2 śrub. Co
ciekawe, zmiana ta nastąpiła całkiem
niedawno, co znaczy, że ktoś zwrócił
uwagę na ten problem. A w Europie ?

Po co pisać o kotwieniu regałów ?

No właśnie. Czy temat wymagający
co najwyżej podstawowej wiedzy
z zakresu budowy maszyn może być
ciekawy? Oczywiście, że tak i to bez
dwóch zdań. Zwłaszcza, że chodzi tu
o bezpieczeństwo.
W kontekście badań (przeglądów) i projektowania regałów oraz bezustannie
wałkowanych aspektów związanych
z odkształceniami, kwestia mocowania
schodzi na drugi plan. A to przecież
tutaj się wszystko zaczyna. Montaż
regałów kończony mocowaniem do
posadzki, obciążenie od regałów biegnące ku dołowi słupów, moment ścinający i zginający występujący przy
kontakcie z wózkiem lub paletą czy też
pochodzący od nierównomiernego rozłożenia ciężaru na regale… Jeśli teraz,
uświadomimy sobie, że na jeden słup
przypada niejednokrotnie obciążenie
np. 5000 kg, a powierzchnia przekroju
słupa ma 6-8 cm2, to wyobrażenie
o sztywności i wytrzymałości konstrukcji zaczyna się zmieniać. Kotwienie słupów w takich warunkach przy
pomocy jednej śruby jest pewnego
rodzaju ignorancją bezpieczeństwa.
I ta właśnie jedna, niewinna „śrubka”
odgrywa dzisiaj główną rolę w naszym
skromnym artykule.

niż odkształcenia belek i słupów,
gdyż wpływa na aspekt stabilności
konstrukcji,
2) uszkodzenia regałów mające źródło w nieprawidłowym mocowaniu
występują stosunkowo często,
3) jakość mocowania jest bardzo
trudna do sprawdzenia, choćby dlatego, że żaden zarządca magazynu
nie będzie wykonywać dokładnych
oględzin setek kotew podczas
montażu, już nie mówiąc po jego
zakończeniu,
4) mocowanie regałów do posadzki
jest, jak już wspomnieliśmy powyżej „bagatelizowane”, zarówno
przez dostawców jak i odbiorców
sprzętu,
5) występuje dużo dodatkowych czynników, które są bardzo ważne, a na
które wiele firm zupełnie nie zwraca
uwagi (jak np. kwestie dylatacji,
jakości kotew, analizy posadzki, itd.),
6) wobec sytuacji, w której przepisy
zakładają (a więc dopuszczają)
występowanie określonych sił
pochodzących np. od wózków, ścięcie jednej kotwy (i utrata mocowania przez słup) jest tym prostsze im
mniej tych kotew się w tym słupie
znajduje.
Z naszych badań jednoznacznie wynika,
że jedna kotwa nie zabezpiecza słupów
przed ich deformacjami, nawet jeśli nie

Twierdzimy, że mocowanie regałów
przy pomocy tylko jednej kotwy jest
błędem i w większości przypadków
skutkuje deformacją regałów [patrz:
rys. 1].

Dlaczego mocowanie
jest istotne ?

Kwestia montażu regałów to nie
tylko przedsięwzięcie techniczne
czy późniejszy odbiór regałów, ale
przede wszystkim ich eksploatacja
i wynikające z niej bezpieczeństwo.
Nie trzeba wykonywać specjalistycznych ekspertyz regałowych, aby zgodzić się z choćby częścią poniższych
argumentów:
1) mocowanie regałów do posadzki,
jest nie mniej istotnym elementem
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Rys. 1. Przykłady skręceń słupów i stóp słupów

łów), które może być nierównomierne
i wywoływać powstawanie określonych momentów sił, posadzka może
bezustannie pracować, pojawiają się
drgania od przejeżdżających kilkutonowych wózków, drgania od wielokrotnie cięższych niż wózki maszyn
produkcyjnych, itd. [patrz: rys. 2].

pieczna ma być nasza konstrukcja. Co
to oznacza dla użytkownika regałów ?

Rys. 2. „Wybicia” słupów

wynikają one z obciążeń o charakterze
udarowym. Oczywiście, przy dwóch
kotwach, skręcanie jest również możliwe (kotwy nie eliminują sił skręcających, ale zapobiegają powstawaniu
określonych efektów od nich pochodzących) i chyba nikt nie będzie podważał faktu, że podwojenie sił znajdzie
swoje uzasadnienie zarówno w praktyce jak i w obliczeniach.

Przepisy wobec kotwienia słupów

Przypomnijmy sobie, co na temat
kotwienia stóp mówi norma dotycząca
„Zastosowania i utrzymania urządzeń
do składowania”. Otóż, w rozdziale
dotyczącym składania i montażu
regałów, w podrozdziale mówiącym
o aspektach montażu podlegających
nadzorowi, jest napisane, że ilość i typ
elementów mocujących określane są
przez dostawcę urządzeń, a także, że
słupy regałów powinny zostać zakotwione do posadzki zgodnie z instrukcjami dostawcy. Innymi słowy: to
producent określa jak bardzo bez-

No cóż, w dobie trudnych czasów, ciągłego szukania oszczędności i zmniejszania kosztów produkcji, możemy się
spodziewać, że kwestia bezpieczeństwa może zejść na drugi plan, a już
na pewno jeśli przepisy pozostawiają
ku temu odpowiednie pole do działania. Współczynniki bezpieczeństwa
nie mają już tych samych wielkości co
kiedyś), rodzaj i pochodzenie stali są
już rzadko podawane przez producentów, a same konstrukcję są już wykonywane z coraz to cieńszej blachy. Ale
co z naszymi kotwami ? Bezpośrednim efektem szukania oszczędności
jest mocowanie stóp do posadzki za
pomocą jednej kotwy mocującej. Nie
robią tego wszyscy, ale nie jest to też
zjawisko sporadyczne. Co gorsze, taka
praktyka jest widoczna u czołowych
producentów regałów, a więc tych, którzy (dobre) standardy raczej wyznaczają, zamiast ich powielać.

Czym skutkuje mocowanie
regałów za pomocą jednej
kotwy mocującej ?

Mocowanie za pomocą jednej kotwy
mocującej zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia efektów działania
sił ścinających, zginających czy też
skręcających. Dla pierwszych dwóch,
efekty mogą być podobne: ścięcie
kotwy, pęknięcie, „wybicie słupa”,
itp. W przypadku skręcania obraca
się stopa lub stopa i słup jednocześnie. Jak to wygląda w rzeczywistości
? Przedstawiają to załączone obrazy.
Co ważne to fakt, że skręcanie nie
musi powstawać w wyniku uderzenia
wózkiem. Występujące i niewidoczne
jednocześnie gołym okiem mikrodrgania, pochodzą od wielu elementów
i mogą się kumulować. Występuje tu
obciążenie od ładunków (zwielokrotnione w przypadku przeciążenia rega-

Do czego może doprowadzić taki stan
rzeczy ? W przypadku ścięcia kotwy,
„wolny” słup nie będzie stawiał większych oporów ciężkiemu wózkowi,
nawet nieobciążonemu i jadącemu
z możliwie małą prędkością, zwłaszcza,
że struktura słupa już została pewnie
naruszona. Przesunięcie słupa będącego elementem sztywnej konstrukcji może doprowadzić do zawalenia
regału. Progresywne skręcanie się
słupa może z kolei skutkować naruszeniem struktury wewnętrznej i spowodować choćby pękanie elementu.
Na ten argument mamy potwierdzenie w postaci informacji od czołowego
producenta regałów, który zrealizował
badania na skręcanie. Udowodniono
tam, że skręcony słup ma obniżoną
nośność, co wcale nie jest zaskoczeniem. Tym, którzy mają małe dzieci
w domu, proponujemy eksperyment
z walcem plasteliny. Wystarczy ją
lekko skręcać (bez ściskania, zginania
czy rozciągania), a efekt pojawi się po
chwili.

Co daje podwójne mocowanie ?

Obecność dwóch kotew mocujących
zabezpiecza nas przed niepożądanymi
sytuacjami, a przynajmniej znacznie
ogranicza ryzyko uszkodzeń, gdyż:
1) odchylenie słupa (poprzez przyłożenie odpowiedniej siły zewnętrznej) zamocowanego przy pomocy
2 kotew wymaga znacznie większej
siły (teoretycznie 2-krotnej),
2) obecność 2 kotew sprawia, że ich
ścięcie (w zależności od miejsca
działania siły zewnętrznej) wymagałoby siły 2-krotnie większej niż
w przypadku mocowania za pomocą
jednej kotwy,
3) „swobodne” skręcanie stopy wokół
osi kotwy jest wyeliminowane.

Uzasadnienie ekonomiczne

Oczywiście, znajdziemy wiele magazynów, gdzie składowanie jest „lekkie”,
regały spokojnie stoją, handlowiec
dał słowo honoru, że wszystko będzie
działać dobrze i nie ma czego uzasadniać… I nawet rzeczywiście tak
może być. No, ale my mówimy o niepożądanych sytuacjach i taką właśnie obejmiemy magazyn z systemem
regałowym o pojemności skromnych
5.000 miejsc paletowych i normalnym
natężeniu ruchu wózków. Co liczymy?

Eksploatacja
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Rys. 3. Skręcanie dla przypadku montażu z użyciem tylko jednej kotwy

Spróbujmy policzyć, czy i kiedy zwróci
nam się podwójny montaż kotew.
Zakładamy więc: 5.000 miejsc paletowych, 0+3 poziomy składowania w gniazdach 2700 mm, a więc
12 miejsc paletowych w gnieździe,
a więc 417 zatok, a więc ok. 420 ram,
a więc 840 słupów. Dla tej ilości słupów mamy więc do wyboru montaż:
840 kotew lub 1680 kotew.
Sprawa zatem sprowadza się do montażu 840 kotew, a na to potrzebne są:
czas i 840 szt. kotew. Wartość kotwy
to 2 zł. Spróbowalibyśmy jeszcze oszacować wartość pracy (np. w jednostce
roboczogodzin) potrzebnych na montaż kotew, ale koszty te są z reguły
ukryte w kwocie łącznej na zakup
regałów. Stąd cena za kotwę obejmuje
też montaż. Wartość zamontowanych
dodatkowo kotew to 1680 zł. Załóżmy
teraz, że wartość naszego słupa to
300-400 zł. W magazynie o pojemności 5.000 miejsc paletowych, nie
jest niczym nietypowym wystąpienie
tego typu błędów. Ogólna kalkula-
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cja mówi nam, że już przy wymianie
4-go czy 5-go słupa, następuje zwrot
z „inwestycji”, a nie uwzględniamy tu
kosztów pracy. Konieczne jest tu podjęcie specjalnych działań (wyłączenie
fragmentu magazynu z użytkowania
i zablokowanie pracy, rozładowanie
i późniejsze załadowywanie regałów,
czynności związane z wymianą, dodatkowe koszty pracy serwisu, itd.), które
pochłaniają różne zasoby.

Wnioski końcowe z części I

W niniejszej części, nakreśliliśmy ogólnie problem związany z kotwieniem
słupów, który notorycznie występuje
w praktyce. Uzasadnienie dla podwójnego kotwienia słupów jest policzone
dość ogólnie, ale zupełnie oddaje prawidłowość takiego postępowania. Podkreślamy, że natychmiastowy montaż
przy pomocy jednej kotwy, eliminuje
w zasadzie łatwą możliwość eliminacji
późniejszych problemów. Dobra praktyka mówi, że takie rozwiązanie sugeruje dostawa i/lub montażysta regałów,
a w interesie Inwestora jest wyegze-

kwowanie tego. To zagadnienie omówimy w 2-giej części artykułu. Z kolei
w 3-ciej zajmiemy się kwestią, co robić,
gdy regały już zostały zamontowane.

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.

