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MAGAZYNOWE WYZWANIA W „E-HANDLU”

Źródło: BNP Paribas Real Estate Poland. Foto: BNP Paribas Real Estate Poland

E-handel, jeden z najszybciej rozwijających się
sektorów rynku, w coraz
większym stopniu wpływa na dynamikę i kierunki
rozwoju krajowego rynku
magazynowego i handlowego. Rodzimy Kowalski
przeprowadza rocznie
dwie transakcje w sieci,
prawie 10 razy mniej niż
statystyczny Smith, ale
jak przewidują analitycy
z BNP Paribas Real Estate Poland w raporcie
„E-handel a rynek magazynowy w Polsce”, trend
wzrostowy utrzyma się
w kolejnych latach i znacząco wpłynie na sektor
powierzchni handlowych
jak i magazynowych.

Polska ma ogromny potencjał
rozwoju rynku w e-handlu
plasując się w europejskiej
czołówce pod względem dynamiki wzrostu wartości rynku sprzedaży internetowej,
która w latach 2009–2014
wzrastała 15–30% rocznie.
O potencjale świadczy też dystans do nadrobienia w odniesieniu do innych krajów. W zależności od źródła informacji
obroty handlu elektronicznego w Polsce szacowane są na
2,5–4% procent całkowitej
sprzedaży. To nadal daleko
za krajami takimi jak Wielka
Brytania – 13,2%, Niemcy –
10% czy Norwegia – 9,1%.
Ministerstwo Gospodarki
szacuje, że do 2018 udział ten
wzrośnie w Polsce do 9,0%.

Z danych Ecommerce Europe
wynika, że średni koszyk zakupów internetowych w Polsce
równa się €539, co stanowi
jedynie 43% średniej unijnej,
która wynosi €1243. Ta różnica
wskazuje też na szansę wzrostu sektora, bo zwiększa się
dostęp do szerokopasmowego

IX EDYCJA SZKOLEŃ W PROMAGU

Źródło: Promag SA. Foto: Promag SA

W połowie września, w Poznaniu
odbyła się kolejna, dziewiąta już
edycja szkoleń dla praktyków
z branży logistycznej, z cyklu
„Bezpieczny Magazyn”. Głównym tematem dwudniowego
spotkania będzie bezpieczna eksploatacja i konserwacja urządzeń
magazynowych.
Pierwszy dzień szkolenia poświęcony
był w całości zagadnieniom związanym z użytkowaniem systemów regałowych. W drugim dniu, tematami
wiodącymi były z kolei wózki widłowe, urządzenia przeładunkowe (doki,
rampy, mostki, dźwigniki, śluzy, bramy) oraz systemy przenośników.
- Jak potwierdzają wszystkie statystyki i badania, błąd człowieka to jedna z głównych przyczyn wypadków
w magazynach. Dlatego też pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie
bezpieczeństwa są niezwykle istotne.

W trakcie tej edycji „Bezpiecznego
Magazynu” skupimy się nie tylko na
obowiązujących normach, przepisach
i wytycznych, ale przede wszystkim
na pokazaniu złych i dobrych praktyk
oraz przekazaniu praktycznej wiedzy
i wskazówek, pozwalających zminimalizować ryzyko wystąpienia ewentualnego wypadku w codziennej pracy
– mówi osoba odpowiedzialna za organizację szkoleń w firmie PROMAG
S.A. - Zależy nam przede wszystkim
na tym, aby służyło ono rozwojowi
polskiej myśli logistycznej. Dlatego
będzie to miejsce stałych spotkań,
wymiany doświadczeń, wiedzy a także projektowania i testowania nowych
rozwiązań w gronie środowiska naukowego, studentów, praktyków i specjalistów z branży. Jest to odpowiedź
na oczekiwania naszych Klientów.
Otwarcie Centrum Techniki Magazynowej nastąpi w październiku br. Na razie
PROMAG S.A. nie zdradza szczegółów.

internetu, ilość użytkowników
rośnie i polepsza się sytuacja
ekonomiczna społeczeństwa.
Dynamiczny rozwój e-handlu stanowi jednocześnie
szansę, ale i wyzwanie dla
sektora powierzchni magazynowych i logistycznych.
czytaj dalej 

Camso – dwa w jednym

Źródło: Camso Polska SA

Spółka Camoplast Solideal zmieniła nazwę na
Camso, dlatego oddział
w Polsce również zmienia swoją dotychczasową nazwę Solideal
Polska S.A. na Camso Polska S.A. Po okresie
przejściowym, nazwa Camso również będzie
marką opon dla wszystkich wytwarzanych
opon, gąsienic i systemów gąsienicowych.
Wraz ze zmianą nazwy, Camso w 100%
wkłada swój wysiłek w 11% światowego
rynku opon i gąsienic: rynku off-the-road.
Takie skoncentrowanie działań pozwala na
„tworzenie dogłębnej wiedzy o rynku OTR,
umożliwiając firmie identyfikację bardzo
specyficznych potrzeby swoich klientów,
a co za tym idzie, możliwość rozwoju wydajnych opon i gąsienic”, cytując centralę
firmy znajdującej się w Magog, Kanada
Nowa nazwa reprezentuje to, co najlepsze
z Camoplast i Solideal.
„Wprowadzenie Camso podkreśla sukces
jaki osiągnęła nasza firma w ciągu zaledwie
kilku lat”, mówi prezes i dyrektor generalny
Pierre Marcouiller.
czytaj dalej
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ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM Z IT

Autor: Jacek Zacharewicz, prezes Alfa Projekt

Sprawne zarządzanie magazynem
to podstawowy warunek efektywnego procesu logistycznego.
Terminowość dostaw uzależniona
jest w znacznej mierze od płynnej
współpracy operatora kurierskiego
z jego zapleczem magazynowym.
Trudność koordynacji działań na tej
linii rośnie wraz ze wzrostem liczby nadawanych paczek. Gwarancją
skuteczności dostawy są nowoczesne systemy IT, zdolne opracować
optymalny plan poszczególnych
etapów sortowania i magazynowania przesyłek. Wybrani kurierzy
już proponują swoim partnerom intuicyjne i wygodne oprogramowanie, które usprawnia zarządzanie
magazynem.
Operacje rozgrywające się w magazynach logistycznych są kluczowe dla
skutecznej realizacji zleceń, dlatego
usługodawca nie może w ich przypadku pozwolić sobie na popełnianie
błędów. W jaki sposób zoptymalizować zarządzanie magazynem i skoordynować jego działania z firmą kurierską? Sprawdzonym rozwiązaniem jest
wszechstronny moduł magazynowy
Alfa Projekt, realizujący najbardziej

skomplikowane zadania organizacyjne.
System opracowany przez Alfa Projekt
w pełni wspiera obsługę depozytu, czyli
przyjmowanie, rejestrowanie i wydawanie paczek w punkcie nadawczo-odbiorczym. Udziela też kompletnej
informacji o realizowanych operacjach
w czasie rzeczywistym. Dzięki weryfikacji danych widniejących na dokumentach przewozowych ze stanem faktycznym, moduł umożliwia stałą kontrolę
nad przesyłkami i niezwłocznie ostrzega usługodawcę, gdy któryś z parametrów nie spełnia warunków umowy.
Przede wszystkim jednak innowacyjny
system IT – poprzez ustalanie właściwej kolejności załadunku i rozładunku
paczek oraz optymalizację tras przejazdów – pozwala przyspieszyć proces dostawy, niezależnie od liczby przesyłek
znajdujących się w magazynie.
Magazyny logistyczne i firmy kurierskie mogą dziś osiągać maksymalną
efektywność swoich usług, korzystając
z tych samych rozwiązań IT. Zakres funkcjonalności modułu Alfa Projekt można
dostosować do potrzeb dowolnego kuriera i współpracującego z nim centrum logistycznego. Warto skorzystać z tej wygody
– dla sprawnej obsługi klienta i osiągania
istotnych przewag konkurencyjnych.
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Rynek nieruchomości
w II kwartale 2015 r.

Źródło: Cushman & Wakefield. Foto:
Cushman & Wakefield
Według najnowszych danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman
& Wakefield w drugim kwartale 2015 r.
wartość transakcji inwestycyjnych na
rynkach nieruchomości komercyjnych
Europy Środkowej, tj. w Polsce, Cze-

chach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech, wyniosła 881 mln euro. Oznacza
to, że łącznie od początku roku zainwestowano w tym regionie 2,21 mld euro.
Jednak zważywszy na znaczną liczbę
transakcji w przygotowaniu, wolumen
obrotów w bieżącym roku może przekroczyć poziom ubiegłoroczny.
James Chapman, Partner i dyrektor
Grupy Rynków Kapitałowych w Europie
Środkowej w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: „W drugim kwartale
osiągnięto przede wszystkim znaczący
postęp w transakcjach, które zostaną sfinalizowane w okresie od lipca do września. Zaawansowany etap wielu z nich
pozwala przypuszczać, że trzeci kwartał
2015 r. będzie rekordowy pod względem
wolumenu transakcji inwestycyjnych we
wszystkich krajach Europy Środkowej”.
W drugim kwartale 2015 r. największym zainteresowaniem inwestorów
cieszył się sektor nieruchomości biurowych – zawarto transakcje o wartości
394 mln euro (wzrost o 158% kwartał
do kwartału). Natomiast obroty w sektorze nieruchomości handlowych i magazynowych wyniosły odpowiednio
380 mln euro i 52 mln euro, co świadczy o spadku aktywności inwestycyjnej w drugim kwartale o odpowiednio
51% i 87% w porównaniu z pierwszym
kwartałem. Jednak w ujęciu półrocznym wartość transakcji inwestycyjnych
na rynku nieruchomości handlowych
wzrosła w pierwszym półroczu 2015 r.
o 55% w porównaniu z analogicznym
okresem rok wcześniej, a na rynku nieruchomości magazynowym o 12%.
czytaj dalej 
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POWSTANIE CENTRUM TECHNIKI MAGAZYNOWEJ

Źródło: PROMAG S.A. Foto: PROMAG S.A.

PROMAG S.A. kończy
budowę Centrum Techniki Magazynowej –
pierwszego w Polsce
nowoczesnego obiektu
konferencyjno-ekspozycyjno-szkoleniowego, dedykowanego środowisku
logistycznemu. Uroczyste
otwarcie CTM, połączone
z szeregiem wydarzeń
towarzyszących, nastąpi
w październiku br.
Centrum Techniki Magazynowej powstaje w Poznaniu
w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Spółki, a jego
budowa rozpoczęła się
w 2014 roku. W dwukondygnacyjnym budynku o powierzchni 1600 m kw. znajdą
się m.in. sale konferencyjne
i szkoleniowe oraz otwarta
dla gości interaktywna strefa ekspozycyjno-wystawo-

wa, w której prezentowane
będą cykliczne wystawy
poświęcone innowacyjnym
rozwiązaniom z zakresu
intralogistyki. Centralną
częścią ekspozycji będzie
w pełni zautomatyzowana
linia transportu, kompletacji
i składowania palet w magazynie.
- PROMAG S.A. od wielu lat
bardzo aktywnie działa w obszarze edukacji i na rzecz
rozwoju polskiej intralogistyki m.in. współpracując ze
studentami, uczelniami i rozwijając własne szkolenia dla
klientów. Powołanie do życia
Centrum Techniki Magazynowej to kolejny krok w tym
kierunku i projekt, który traktujemy priorytetowo – mówi
Karolina Tokarz, Wiceprezes
Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
i Marketingu w PROMAG S.A.
- Zależy nam przede wszyst-

kim na tym, aby służyło ono
rozwojowi polskiej myśli logistycznej. Dlatego będzie to
miejsce stałych spotkań, wymiany doświadczeń, wiedzy
a także projektowania i testowania nowych rozwiązań
w gronie środowiska naukowego, studentów, praktyków

reklama

ul. Przedpole 102-241 Warszawa
tel. +48 22 868 09 72 (73), faks +48 22 868 09 74

i specjalistów z branży. Jest
to odpowiedź na oczekiwania naszych Klientów.
Otwarcie Centrum Techniki Magazynowej nastąpi
w październiku br. Na razie
PROMAG S.A. nie zdradza
szczegółów na temat tego
przedsięwzięcia.

REKORDOWA TRANSAKCJA

Źródlo: CBRE. Foto: CBRE

Firma Goodyear Dunlop Tires Operations S.A, amerykański producent opon samochodowych podpisał umowę
najmu powierzchni magazynowej na 56000 mkw. w Centrum Logistycznym T.C. Dębica w Tarnowie. Umowa
zakłada przedłużenie najmu obecnie zajmowanej powierzchni oraz powiększenie o nowobudowany magazyn.
Dział Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych firmy CBRE doradzał w tej transakcji. Transakcja należy
do puli rekordowych umów najmu powierzchni magazynowej, przy których pośredniczyła agencja doradcza.
Beata Hryniewska, Dyrektor, Dział Powierzchni
Magazynowych i Przemysłowych w CBRE, komentuje: „Centrum Logistyczne
w Tarnowie jest przykładem
obiektu typu build-to-suit,
którego przede wszystkim
lokalizacja a także parametry techniczne zostały ściśle
podporządkowane potrzebom najemcy. Obiekty BTS
reprezentują bardzo silny
segment rynku – aktualnie
powierzchnie „szyte na miarę” stanowią niemal 30%
całkowitej podaży nowoczesnej powierzchni przemysłowej i logistycznej w Polsce.

Co więcej, ten segment rynku w dalszym ciągu prężnie
się rozwija. Potwierdzeniem
jest transakcja zawarta z firmą Goodyear, która przedłużyła działalność w obiekcie
w Tarnowie oraz zdecydowała się na jego rozbudowę o kolejne 10 000 mkw.
Obiekty BTS są dobrą alternatywą dla przedsiębiorstw
zainteresowanych ulokowaniem swojej dzialalności w słabiej rozwiniętych
regionach magazynowych
Polski. Obecnie rejon Polski południowo-wschodniej
dysponuje niewielkim zasobem powierzchni magazyno-

wej, a lokalny rynek nie jest
jeszcze gotowy na przyjęcie
spekulacyjnych inwestycji
deweloperskich. Inwestycje
o charakterze build-to-suit

mogą być receptą na pobudzenie rozwoju rynku powierzchni magazynowych
w tym regionie Polski.”

USZCZELNIĆ BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNIE

Źródło: www.magazynuj.pl. Foto: magazynuj.pl

Zgodnie z szacunkami Państwowej
Inspekcji Pracy, każdy wypadek
w gospodarce magazynowej i transporcie kosztuje przedsiębiorstwo
od 12 do nawet 63,5 tysięcy złotych.
Eksperci alarmują – konieczne jest
zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz inwestycja w ekonomiczne
rozwiązania, które ograniczą straty
magazynowe w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń.
Dziś najczęstszymi przyczynami wypadków w magazynach są niewłaści-

wa organizacja pracy, błędy ludzkie
oraz brak stosownych zabezpieczeń.
Do nierzadkich należą uszkodzenia
mechaniczne wynikające z otarć i obić
powstałych podczas transportu wewnątrz i na zewnątrz zakładu. Operowanie wózkiem widłowym na wąskich
korytarzach i podnoszenie materiałów
na duże wysokości także sprzyjają różnego rodzaju uderzeniom i odkształceniom, które często skutkują wymianą konstrukcji regałowych na nowe.
Każde z tych zdarzeń jest kłopotliwe
i kosztowne wiążąc się z koniecznością

przenoszenia towarów i dodatkowymi,
niemałymi wydatkami ponoszonymi na
tworzenie nowych miejsc składowania.
- Próba oszczędności poprzez ignorowanie powstałych uszkodzeń nie jest
najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji – tłumaczy Marcin Hankiewicz,
ekspert od zarządzania przestrzenią
magazynową, i dodaje: - Nigdy nie
ma pewności czy powstałe straty nie
przyczynią się do zwiększenia naprężenia ścinającego w danej części regału, prowadząc w konsekwencji do
złamania całej konstrukcji. Ryzykujemy wtedy nie tylko zniszczenie towaru
znajdującego się na półkach, ale narażamy także życie i zdrowie pracowników. Nie bez powodu istnieją normy
określające wymagania, specyfikację
i zasady projektowania konstrukcji regałowych (na przykład PN-EN 15635),
a których nieprzestrzeganie skutkuje
karami pieniężnymi. Ważnym jest też,
by uświadamiać operatorów wózków
widłowych o konieczności zgłaszania
każdego, choćby najmniejszego wypadku przy pracy.
czytaj dalej 
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BEZPIECZNY TANIEC Z PALETAMI

Źródło: Redakcja. Foto: Log4.pl

Ilość operacji jakie należy wykonać podczas rozładunku dostarczonych do magazynu towarów lub załadowanie na podstawione do doków ciężarówki, liczona jest w tysiącach powtarzalnych czynności, które wykonuje
operator wózka widłowego. Od jakości pracy operatora zależy bardzo wiele, jego praca jest elementem całego
łańcucha dostaw, który zdefiniowany jest na precyzyjnie i na czas dostarczenie zamówionych towarów we
wskazane miejsce. Na jakość pracy operatora wózka widłowego składa się wiele czynników, poczynając od jego
własnych predyspozycji, poprzez szkolenia, ćwiczenia czy sprzęt, którego używa do operacji w magazynie.
O jakości pracy operatorów
wózków widłowych krążą
legendy, niegdyś przekazywane w ustnych konwersacjach, dzisiaj prezentowane
w internecie, zawsze jednak
dotyczyły negatywnych zachowań, które może były
czasami śmieszne i żartobliwe, niemniej w każdym
przypadku pozbawione
były trzeźwej oceny ryzyka
i konsekwencji takich działań. W każdym zawodzie
jakość pracy jest w cenie
i ma ogromne znaczenie
dla zarządzających, wiedząc
o tej jakości powierza się
zadania mając pewność, że

gdy dochodzi do katastrofy,
to zwykle jest to działanie
zewnętrznych sił skupionych, które powodują utratę
stateczności regałów.
Każda inicjatywa, mająca na celu poprawę jakości
i bezpieczeństwa pracy, jest
istotnym wkładem w kulturę
bezpieczeństwa pracy, której wdrożenie jest wartością
przynoszącą wymierne efekty we wszystkich obszarach
działania. Akademia Bezpieczeństwa STILL, jest taką
mającą istotny wkład w budowanie kultury bezpieczeństwa pracy inicjatywą. Ten
czołowy dostawca rozwiązań

zostaną należycie wykonane
z pełną starannością, zgodnie ze sztuką i bezpiecznie.
Bezpieczeństwo wykonania
powierzonych operacji, ma
w przypadku operatorów
wózków widłowych ogromne znaczenie, wózek o masie
kilku ton z kilkuset kilkogramowym ładunkiem jest bardzo niebezpiecznym zestawem, który może zniszczyć
każda konstrukcje regałową.
Taka kolizja jest zawsze bardzo niebezpieczna, regały
same się nie przewracają,

logistyki wewnętrznej, którego podstawową ofertą są
wózki widłowe, w ramach tej
jedynej w swoim rodzaju Akademii Bezpieczeństwa szkoli
wszystkich uczestników procesów w magazynie w zakresie bezpiecznego zachowania
i obsługi sprzętu będącego na
wyposażeniu magazynu.
Wśród wielu tematów jakimi zajmuje się Akademia
Bezpieczeństwa STILL, jest
budowanie świadomości
bezpieczeństwa u operatorów wózków widłowych,

przeprowadzono wiele
w tym zakresie szkoleń, w firmach Grupy Raben szkolenia
nabrały innego, dynamicznego charakteru przeistaczając
się w konkurs pt. „Tańczący z paletami”. To pomysł
Grupy Raben wpisujący się
w ogólną strategię ABS, a że
miał wątki wspólne zmaterializował się z dobrym skutkiem dla wszystkich. – Akademia Bezpieczeństwa STILL
jest zupełnie odrębnym
projektem. Nasz konkurs
jest zwieńczeniem, swoistą
wisienką na torcie, działań,
które podejmujemy w Grupie Raben w celu propagowania kultury bezpieczeń-

stwa. Uważamy bowiem, że
to proces, a nie stan, wymaga zatem nieustannej aktualizacji i weryfikacji. Celem
konkursu jest propagowanie
bezpieczeństwa w magazynie. Realizujemy tym samym
dwa nasze cele CSR: troskę
o zdrowie i bezpieczeństwo,
a także zapewnienie atrakcyjnych warunków pracy
oraz utrzymanie najlepszych
Pracowników – mówi Marta
Szymborska, Kierownik ds.
PR i CSR w Grupie Raben.
Konkurs jest organizowany w poszczególnych lokalizacjach Grupy Raben, tam
odbyły się szkolenia składające się z zakończonej
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testem części teoretycznej
oraz praktycznej polegającej na przejechaniu wyznaczonej trasy zaaranżowanej tak, aby odzwierciedlić
czynności jakie operator
musi wykonać w normalnej
pracy. W każdej z tych lokalizacji Grupy Raben wyłoniony został zwycięzca,
który przechodził do finału,
zorganizowanego w jednym
z magazynów w Gądkach.
Partnerem finałowego konkursu był PKN EPAL, Stowarzyszenie które zrzesza firmy
produkujące i naprawiające

współpracować przy drugiej
już edycji konkursu „Tańczący zpaletami” – wyjaśnia Paweł Włuka, Kierownik Działu
Marketingu w STILL Polska.
Do finałowej rozgrywki
w dniu 3 września br. zakwalifikowało się dziesięciu
uczestników, każdy z nich
zgodnie z regulaminem
konkursu, wypełnił część
testową, odpowiadając na
cztery pytania odnoszące
się do codziennych czynności jakie wykonuje operator
i jego wiedzy na temat bezpiecznych zachowań. Błędna

palety, na których składowane i transportowane są
towary. – Kwestia bezpieczeństwa w magazynie jest
dla nas bardzo istotna. Wramach ABS promujemy bezpieczną pracę na wózkach
widłowych i uświadamiamy
przedsiębiorców, żemniejsza
ilość wypadków pozytywnie
wpływa na komfort pracy
operatorów i koszty użytkowania sprzętu. Bardzo nas
cieszy, że wspólnie z Grupą
Raben mieliśmy możliwość

odpowiedź oznaczała punkty karne, które przeliczane były na czas dodawany
do przejazdu – można było
sporo stracić. Kulminacją
konkursu był przejazd na
czas po wyznaczonym torze
„przeszkód”, który symulował sytuacje w magazynie
i na rampie. Uczestnicy konkursu mieli do wyboru trzy
marki elektrycznych wózków
widłowych, był to STILL, Linde i Jungheinrich, mogli więc
wybrać wózek marki, na któ-
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rej pracują, co wyrównywało
szanse uczestników. Sędzią
i prowadzącym konkurs był
Tobiasz Jakubczak z firmy
STILL Polska, który skrupulatnie notował wszystkie
niedociągnięcia i mierzył
czas przejazdu.
– W trakcie tych dziesięciu
przejazdów najczęściej popełnianym błędem był brak
sygnału dźwiękowego podczas cofania, a to był jeden
z kluczowych elementów
przejazdu. Operatorzy zapominali również o pochylaniu
masztu na siebie zarówno
podczas jazdy z ładunkiem,

jak i bez niego. Ciekawym
zadaniem był wjazd i wyjazd
z ładunkiem ograniczającym
widoczność. Najważniejszy
był wjazd – operator wózka
powinien przy tym manewrze wyjść z kabiny i sprawdzić czy przed ładunkiem
i wózkiem nie znajduje się
istotna przeszkoda. Alternatywnie można było dopytać
o to osobę, która znajdowała
się w pobliżu naczepy. Generalnie, większość przejazdów
przebiegała płynnie i precyzyjnie, co wskazuje na duże
doświadczenie operatorów.
W tym przypadku o efek-

Marta Szymborska,
Kierownik ds. PR i CSR w Grupie Raben
Ogromną wagę przykładamy do tego, aby procesy
i działania odbywające się w naszych obiektach były
przeprowadzane w bezpieczny sposób. Troszczymy się
o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób, które biorą udział w procesach związanych z działaniem Grupy
Raben. Dbamy, by zatrudnione w naszej firmie osoby
oraz współpracujący z nami dostawcy mieli należyte
warunki pracy, w tym:
• bezpieczne środowisko i procesy pracy, które osiągane są poprzez odpowiednią analizę ryzyka procesów
pracy zawierającą co najmniej identyfikację zagrożeń,
stosowne do zidentyfikowanych zagrożeń środki zapobiegawcze oraz wpływ zagrożeń i wzajemne oddziaływanie na wszystkie zainteresowane strony. Zapewniamy
we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednią
infrastrukturę i środki minimalizujące ryzyko wypadków
przy pracy oraz podnoszące jej bezpieczeństwo,
• właściwą i bezpieczną infrastrukturę: pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane przez pracowników oraz
podwykonawców i otaczająca ich infrastruktura jest
poddawana regularnym przeglądom okresowym oraz
wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia chroniące
Pracowników. Dodatkowo, zmieniamy procesy, wyposażenie i systemy adekwatnie do postępu technicznego
i oceny ryzyka procesów pracy.

cie końcowym decydował
również stres związany
z oceną i chęcią osiągnięcia
najlepszego czasu przejazdu – podsumowuje Tobiasz
Jakubczak, specjalista ds.
produktu STILL Polska.
Emocje w przejazdach finalistów były widoczne, stres
jaki towarzyszy zawodom,
również pojawia się w pracy,
sztuką jest więc opanowanie
go i poprawne wykonywanie
czynności. Operatorzy, którzy umieją opanować stres,
zazwyczaj zwyciężają, tak
było i w tym konkursie, ci
których stres „nie złamał”
cieszyli się z dobrych wyników oraz ze zwycięstwa. Jak

widać w takim wydawałoby
się prozaicznym zmaganiu
na wózkach widłowych, pojawia się wiele składowych
emocjonalnych, które mają
wpływ na wykonywanie
podstawowych czynności,
oplecionych rutyną. Rutyna
to też niepożądany element
naszej pracy, a w pracy operatora wózka widłowego
może być groźna w skutkach.
Różnice najlepszej trójki
w przejazdach były sekundowe i nie czas był w tym
konkursie najważniejszy,
głównym przesłaniem tego
konkursu jest świadomość
bezpiecznej jazdy i chociaż
na podium może być tylko

trzech, wszyscy uczestnicy
są zwycięzcami, co podkreślił Janusz Anioł, Dyrektor
Generalny Raben Polska,
wręczając upominki uczestnikom oraz nagrody zwycięzcom. A w tej drugiej już
edycji konkursu „Tańczący
z paletami” zwyciężyli:
I miejsce zajął Dominik
Tomczyk z magazynu
w Strykowie,
II miejsce: Grzegorz Olejniczak z magazynu w Strykowie,
III miejsce: Krzysztof Czarnecki z magazynu w Gądkach.
Kolejny konkurs przechodzi do historii, zwycięzcy

cieszą się z nagród, organizatorzy z udanej imprezy
oraz z tego, że ta kolejna
impreza pozostawiła trwały ślad w świadomości
uczestników zmagań. Konkurs „Tańczący z paletami”
zmienia postawy operatorów wózków widłowych,
zmienia ich podejście do
w y ko n y w a n yc h z a d a ń ,
utrwalając właściwe postawy i eliminując niepożądane nawyki. Takie wnioski
definiują organizatorzy po
analizie zaledwie dwóch
edycji konkursów, ale
w połączeniu z bazą danych
z eliminacji.
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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 ofakcie naruszenia strefy jego działań.
Narzędziem, które skutecznie realizuje powyższe funkcje jest system Awia Horyzont będący odmianą systemu identyfikacji z wykorzystaniem sygnałów oczęstotliwości 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.
czytaj dalej 

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.
czytaj dalej 

ELOfleet3
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.
czytaj dalej 

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.
System ELOprotect jest instalowany na wózku i kontroluje obszary z przodu
i z tyłu wózka. W przypadku wykrycia przez system w monitorowanym polu
osoby lub przeszkody następuje automatyczne zatrzymanie wózka. Parametry
ELOprotect są tak dobrane do prędkości i drogi hamowania wózka, by ten przy
pełnej prędkości i obciążeniu po zatrzymaniu się nie osiągnął napotkanej osoby.
Typowym miejscem zastosowania ELOprotect są magazyny, w któr ych praca
wózków i osób w danym korytarzu może odbywać się tylk o naprzemiennie.
czytaj dalej 
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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 optycznoakustyczny na wózku, bądź opcjonalnie następuje zwolnienie prędkości jazdy wózka.
czytaj dalej 

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.
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.
czytaj dalej 

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.
czytaj dalej 

-
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WIDOCZNOŚĆ OTOCZENIA DLA KIEROWCY WÓZKA WIDŁOWEGO
A BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Autor: Antoni Saulewicz, Członek Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

Zachowanie bezpieczeństwa pracy wózków w magazynie zależy
od spełnienia szeregu warunków
począwszy od spełnienia wymagań
prawnych dotyczących np. bezpieczeństwa i higieny pracy przy
użytkowaniu wózków jezdniowych
[1] czy ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [2],
stosowania prawidłowego oświetlenia [3, 4], stosowania prawidłowej organizacji ruchu wózków
z uwzględnieniem nadzoru, przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Na zachowanie bezpieczeństwa
bardzo duży wpływ ma również
widoczność otoczenia przez kierowców wózków, w tym określana
zrozumiałym intuicyjnie terminem, widoczność „geometryczna”,
która zależy od właściwości wózka,
wymiarów i położenia przewożonego wózkiem ładunku oraz od
właściwości otoczenia, w którym
wózek się porusza.
Co roku mamy w kraju kilkadziesiąt
ciężkich i kilkanaście śmiertelnych wypadków w wyniku najechania wózkiem
na osobę pieszą lub przygniecenia osoby pieszej do elementów infrastruktury czy innego wózka albo najechania
wózkiem na kończyny dolne osoby
pieszej znajdującej się w bezpośredniej
bliskości wózka jezdniowego. Większość tych wypadków jest powodowana głównie w wyniku niewystarczającej
widoczności otoczenia przez kierowcę
wózka, a więc w wyniku występowania
dużego ryzyka wypadkowego. Ryzyko
wypadkowe wynikające z braku widoczności otoczenia przez kierowcę
podnośnikowego wózka jezdniowego
można oszacować różnymi metodami.
Dla praktyków przyjazną może być metoda ekspercka z zastosowaniem matrycy według ISO/TR 14121-2:2007 [5],
przedstawionej na rysunku 1. W matrycy tej przedstawiono poziom ryzyka
w zależności od ciężkości szkody
i prawdopodobieństwa powstania
szkody. W tej czterostopniowej matrycy przyjmuje się, że małą ciężkością
szkody są urazy nie wymagające fachowej pomocy lekarskiej, średnią ciężkością szkody są urazy wymagające pomocy lekarskiej, ale umożliwiające

10

Temat numeru

powrót do poprzednio wykonywanej
pracy, dużą ciężkością szkody są urazy
obejmujące utratę kończyny lub podobne skutki, zaś wyjątkowo dużą ciężkością szkody jest śmierć lub urazy
powodujące zgon w czasie do pół roku
od powstania urazu. Prawdopodobieństwo powstania kolizji szacuje się na
podstawie doświadczenia eksperckiego. Przyjmuje się, że powstanie kolizji
jest mało prawdopodobne, jeśli w danych warunkach popełnienie błędu
przez człowieka jest mało prawdopodobne, zaś powstanie kolizji jest prawdopodobne, jeśli w występujących warunkach popełnienie błędu przez
człowieka jest prawdopodobne. Przyjmuje się, że akceptowalnym poziomem
ryzyka jest ryzyko pomijalne.
Prawdopodobieństwo
powstania szkody

W magazynie np. z regałami metalowymi, zwykle wypełnionymi różnymi
ładunkami, ruch wózków i osób odbywa
się alejkami utworzonymi przez regały.
Alejki biegną najczęściej równolegle
i pod różnymi kątami względem siebie.
Wózki i osoby zbliżające się do skrzyżowań alejek mają bardzo ograniczoną widoczność i nie widzą się wzajemnie, co
stwarza ryzyko kolizji na skrzyżowaniu.
Ciągle trwają poszukiwania coraz skuteczniejszych środków ułatwiających
zmniejszenie ryzyka kolizji w magazynie powodowanego niewystarczającą
widocznością otoczenia przez kierowcę
wózka. Obecnie jest dostępna pokaźna
liczba różnych środków, które można
stosować w zależności od rodzaju magazynu i występujących w nim warunków.
Ciężkość szkody

Wyjątkowo
duża

Duża

Średnia

Mała

Bardzo prawdopodobne

duże

duże

duże

średnie

Prawdopodobne

duże

duże

średnie

małe

Mało prawdopodobne

średnie

średnie

małe

pomijalne

Nieprawdopodobne

małe

małe

pomijalne

pomijalne

Rys. 1. Matryca do eksperckiego szacowania ryzyka wypadkowego

Szacując ryzyko z zastosowaniem
wyżej przedstawionej matrycy można
przyjąć, że w przypadku braku wystarczającej widoczności otoczenia przez
kierowcę podnośnikowego wózka
jezdniowego czołowego, kolizja wózka z pieszym jest prawdopodobna,
np. podczas znalezienia się pieszego na
drodze wózka. Skutkiem kolizji wózka
z pieszym jest najczęściej śmierć pieszego albo bardzo ciężkie urazy, a więc
szkoda jest duża lub bardzo duża.
Z uwzględnieniem powyższych szacunków, w matrycy na rysunku 1 można
odczytać, że w przypadku braku wystarczającej widoczności ryzyko wypadku
jest duże, a więc nie akceptowalne. Aby
ryzyko zmniejszyć, zaleca się zmniejszenie prawdopodobieństwa kolizji
wózka z osobą pieszą do poziomu co
najwyżej „mało prawdopodobne”, czego można oczekiwać przy spełnieniu
także warunku, że kierowca wózka jest
w stanie widzieć pieszego a także inne
pojazdy, znajdujące się w otoczeniu
oraz na drodze wózka.

Niektóre środki stosowane
w postaci zainstalowanej
w infrastrukturze magazynu
Poniżej zamieszczono rozwiązania
proponowane do stosowania przez
firmy Cisco-Eagle z USA (2120 Valley View Lane Dallas, Texas 75234,
USA; www.cisco-eagle.com) oraz
Toyota Material Handling Polska
(ul. Potockiego 1A, 96-313 Jaktorów; www.toyota-forklifts.pl), w celu
zmniejszenia ryzyka kolizji w miejscach
o ograniczonej widoczności.
W magazynach, tam gdzie jest to zasadne, firma Cisco-Eagle zaleca stosowanie
zwykłych luster bezpieczeństwa pionowych, jak na rysunku 1, i poziomych.
W niektórych jednak warunkach stosowanie zwykłych luster bezpieczeństwa nie wszędzie jest skuteczne, chociażby ze względu na brak możliwości
umieszczenia lustra w normalnym polu
widzenia kierowcy wózka.
W przypadku nieskuteczności zwykłych luster, firma Cisco-Eagle zaleca
umieszczenie na skrzyżowaniach alejek

Rys. 1. Lustra bezpieczeństwa pionowe. Fot.
Frito-Lay Poland Sp. z o.o.

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 rysunek 2). Piesi
i kierowcy są ostrzegani o zbliżających
się pojazdach. System przestaje być aktywny po zmianie kierunku ruchu na
oddalający się od lustra.
Innym rozwiązaniem proponowanym
przez firmę Cisco-Eagle, jest ostrzegawcze migające oświetlenie miej-

Rys. 2. Lustro bezpieczeństwa z mikrofalowymi
czujnikami ruchu. Fot. Cisco-Eagle

scowe podłogi na skrzyżowaniu alejek
w magazynie (patrz rysunek 3). Wyposażenie to jest mocowane do sufitu.
Migające oświetlenie jest uruchamiane po wykryciu, przez system monitorujący skrzyżowanie, ruchu w kierunku do tego skrzyżowania przynajmniej
dwoma alejkami przecinającymi się
na skrzyżowaniu . Uczestnicy ruchu są
w ten sposób ostrzegani o występowaniu ryzyka kolizji, co ułatwia zachowanie zwiększonej ostrożności. Oświetlenie ostrzegawcze znika po zmianie
kierunku ruchu na oddalający się od
skrzyżowania.
Jeszcze innym rozwiązaniem zalecanym przez firmę Cisco-Eagle jest sygnalizacja ostrzegawcza instalowana np. na
regałach tworzących róg skrzyżowania
alejek w magazynie (patrz rysunek 4).
Czujnik zainstalowany w alejce przed
skrzyżowaniem wykrywa ruch pojazdu w kierunku do skrzyżowania alejek

i uruchamia sygnalizację ostrzegawczą,
np. w postaci LED lub innego rodzaju,
w celu ostrzeżenia kierowcy pojazdu
lub osoby w alejce za rogiem, która nie
widzi zbliżającego się pojazdu.
Rozwiązanie o działaniu podobnym
do przedstawionego na rysunku 4
jest oferowane przez firmę Toyota
Material Handling Polska Sp. z o.o.
(ul. Potockiego 1A, 96-313 Jaktorów;
www.toyota-forklifts.pl). Wyposażenie
to nazywa się SpotMe. W wyposażeniu
SpotMe czujnik na podczerwień odpowiednio umieszczony na elemencie infrastruktury magazynu wykrywa ruch

Rys. 3. Ostrzegawcze migające oświetlenie podłogi na skrzyżowaniu alejek. Fot. Cisco-Eagle

wózka w kierunku do skrzyżowania
i powoduje uruchomienie migającego
światła ostrzegawczego w celu ostrzeżenia osoby pieszej (lub innego wózka)
o zbliżającym się wózku, niewidocznym
za za rogiem dla osoby pieszej (lub innego wózka).
Niektóre środki stosowane
w postaci wyposażenia
instalowanego na wózku
Zwykle są to systemy rozpoznawania
obecności osób czy innych pojazdów
z wykorzystaniem sygnałów o różnej
częstotliwości. Przykładem takiego systemu jest system pod nazwą BodyGuard
i-Tag firmy Orbit Communications Pty
Ltd (www.orbitcoms.com) z Australii.
Są różne wersje tego systemu przeznaczone do różnych warunków i potrzeb.
W jednej z wersji tego systemu osoby
piesze noszą przy sobie przyrząd będący odbiornikiem sygnałów nadawanych z wózka. Po odbiorze sygnałów
przyrząd ten generuje sygnał dźwiękowy ostrzegający pieszego o obecności
wózka i wysyła informację do nadajnika
na wózku, na którym są generowane sygnały dźwiękowy i wizualny ostrzegające kierowcę wózka o obecności osoby
w określonej małej odległości od wózka. Kierowca wózka i osoba piesza są
ostrzegani o występującym zagrożeniu,
co ułatwia uniknięcie kolizji.
Są również krajowi dostawcy i producenci wyposażenia ostrzegawczego

Rys. 4. Sygnalizacja ostrzegawcza na rogu skrzyżowania alejek w magazynie. Ilustr. Cisco-Eagle

montowanego na wózku, ułatwiającego
zmniejszenie ryzyka kolizji wózka z osobą pieszą lub innym pojazdem. Znana
w kraju firma ELOKON Logistics Sp. z o.o.
(ul. Tytoniowa 22; 04-228 Warszawa;
www.elokon-logistics.pl) oferuje dobrze znany w kraju system ostrzegawczy
ELOshield. Oferowane są różne wersje
tego systemu przystosowane do różnych warunków i oczekiwań odbiorcy.
Również znana w kraju firma ENTE
Sp. z o.o. (ul. Gaudiego 7; 44-100 Gliwice; www.ente.com.pl) oferuje montowany na wózku 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.
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Zadaniem systemów antykolizyjnych jest ograniczenie ryzyka wypadku z udziałem wózków
widłowych. Rozwiązania te, dość
powszechnie stosowane na Zachodzie, zaczynają być wykorzystywane także w polskich magazynach.
Na czym polega ich działanie?
Mimo coraz nowocześniejszych flot
i coraz lepszego stanu technicznego wózków pracujących w polskich
magazynach, statystyki kolizji z ich
udziałem nie ulegają poprawie. Niemal codziennie w polskich magazynach dochodzi do niebezpiecznych
zdarzeń, a statystycznie co trzy dni
do wypadku. Zaledwie w ostatnim
roku Państwowa Inspekcja Pracy odnotowała 138 ciężkich wypadków,
spośród których 16 zakończyło się
tragicznie. Dlatego o konieczności
zapewnienia większego bezpieczeństwa w procesach składowania
towarów mówi się w ostatnim czasie
coraz więcej.
Produktem, który w ostatnim czasie
zyskuje na popularności są systemy antykolizyjne. Choć na rynku dostępnych
jest wiele rozwiązań, wspomagających
bezpieczeństwo w magazynie na różne sposoby, dużym powodzeniem cieszą się te, które w bezpośredni sposób
ograniczają ryzyko na styku człowieka
z wózkiem widłowym. Chodzi tu głownie o systemy bezpieczeństwa i sys-
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temy ostrzegawczo-zabezpieczające
(tzw. systemy wspomagające) z różnymi funkcjami antykolizyjnymi, detekcji
osób i innych obiektów, ograniczającymi prędkość jazdy i możliwość poruszania się w określonych strefach,
a także o systemy automatycznego
sterowania. Pozwalają one wyeliminować wystąpienie tak błędów ludzkich,
jak i organizacyjnych. Ich dużą zaletą
jest możliwość dostosowania do różnych, specyficznych i zmiennych warunków. Systemy antykolizyjne mogą
bazować na różnych technologiach
(m.in. podczerwieni, fal radiowych,
magnetycznych).
Przykładem takiego rozwiązania jest
system ELOshield firmy ELOKON Logistics, który potrafi rozróżniać człowieka
od innych przeszkód, zasygnalizować
operatorowi jego obecność, a w razie
potrzeby nawet wywołać odpowiednie
zachowanie pojazdu np. jego spowolnienie lub wywołać zaprogramowaną
reakcję innego typu. Aby było to możliwe każdy pracownik magazynu zostaje
wyposażony w osobisty transponder
(np. w postaci breloczka). Na pojeździe
montuje się zintegrowany system oraz
anteny przekaźnikowe. System monitoruje tzw. niebezpieczną strefę wokół
pojazdu i ostrzega operatora wózka widłowego o obecności pieszego w niebezpiecznej odległości. W zależności
od rodzaju rozwiązania i jego konfiguracji system może wykrywać człowie-

ka z odległości od 0,5 do nawet 16 m.
Operator zostaje poinformowany o zagrożeniu za pomocą sygnału optycznego i dźwiękowego. Również pieszy
otrzymuje sygnał ostrzegawczy o znajdującym się w pobliżu wózku widłowym. Ponadto moduł pieszego posiada
ręczny przycisk alarmowy, który może
wyzwolić impuls alarmowy na wózku
w odległości do około 15 m. W ten sposób również sam personel może ostrzegać operatora o niebezpieczeństwie.
W odróżnieniu od innych rozwiązań,
system ten bezbłędnie rozróżnia pieszych od pozostałych przeszkód, co
pozwala uniknąć fałszywych alarmów
i zapewnić znacznie wyższy stopień
bezpieczeństwa. Co więcej dostępne
są również warianty takiego rozwiąza-

nia, które zapobiegają kolizjom wózków widłowych z innymi wózkami lub
infrastrukturą magazynową. System
ten można wykorzystać do ograniczenia ryzyka w niebezpiecznych strefach,
takich jak skrzyżowania dróg przejazdowych, bramy wjazdowe czy inne
obszary o ograniczonej widoczności.

W tym celu montuje się czujnik bezpośrednio na elemencie infrastruktury,
który w regulowanym promieniu od 5
do 15 m wykrywa obecność ludzi lub
wózków. W zależności od ustawień system będzie automatycznie ostrzegał
o niebezpieczeństwie lub powodował
np. automatyczną redukcję prędkości

pojazdów. Istotną zaletą systemu ELOshield jest jego ergonomiczny design.
Wszystkie komponenty są kompaktowe, nie wystają poza obrys wózka i nie
ograniczają widzenia oraz nie rozpraszają uwagi operatora. Kluczowe jest
również pełne wsparcie doradcze, gwarancyjne i serwisowe firmy ELOKON.
Jak wspomniano wyżej, systemy antykolizyjne to niejedyna metoda na
zwiększenie bezpieczeństwa w procesach magazynowania. Warto pamiętać,
że najlepsze rozwiązanie techniczne to
takie, które odpowiada na indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa, jest
dostosowane do jego specyfiki i budżetu. W związku z tym wskazanie najlepszego rozwiązania wspierającego
bezpieczną pracę wózków widłowych
możliwe jest dopiero po zapoznaniu
się z konkretnym magazynem. Warto
również dodać, że znaczne efekty w poprawie bezpieczeństwa w magazynie
osiąga się po wdrożeniu systemów zarządzania flotą. Szczególnie tam, gdzie
na jednej maszynie pracuje na zmianę
kilku pracowników, systemy kontroli
pracy przyczyniają się do udokumentowanego spadku wypadkowości zawinionej przez operatorów.
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94% wypadków z udziałem wózków widłowych to efekt niewłaściwej eksploatacji - alarmuje Urząd
Dozoru Technicznego. Wg. danych
UDT za lata 2006 – 2013 liczba ofiar
śmiertelnych to 41 osób a poszkodowanych to 230 osób1. Tylko w 2013
roku doszło do 65 wypadków, w których 7 osób poniosło śmierć a 46 odniosło obrażenia ciała2.
Jedną z częstszych przyczyn wypadków jest zbyt późne spostrzeżenie
przez operatora wózka widłowego
pracownika pieszego wykonującego
prace w obszarze jego działań. Jest to
spowodowane ograniczonym polem
widzenia operatora wózka a także samym sposobem składowania i transportu materiałów w magazynach, tj.
przy użyciu regałów i tworzących się
samoczynnie alejek transportowych.
Skuteczne wprowadzenie i przede
wszystkim przestrzeganie przepisów,
procedur i zasad bezpieczeństwa to
stały element prewencji wypadkowej,
jaką należy stosować w magazynie.
Służby BHP w swoich zakładach pracy wprowadzają również dodatkowe
środki przeciwdziałające możliwości
wystąpienia wypadku, dostosowując
je w zależności od charakteru pracy,

rodzaju magazynu i występujących
w nim warunków.
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.
Zasada działania systemu
Awia Horyzont?
System Awia Horyzont składa się z szeregu nadajników osobistych, w które

Fot. 2.1. Przykład montażu anteny odbiorczej na wózku widłowym
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są wyposażeni pracownicy i/lub wózki
czy inne pojazdy, anten odbiorczych
i terminala kierowcy, montowanych na
wózku. Przykładowy sposób montażu
anteny odbiorczej przedstawia fotografia 2.1.

Fot. 2.2. Nadajnik

W systemie Awia Horyzont wykorzystuje się sygnał o częstotliwości
radiowej dobieranej w zakresie 100
kHz - 500 kHz. Sygnał ten jest generowany w nadajniku osobistym (rys. 2.2),
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.
Nadajnik osobisty ma między innymi
własne zasilanie bateryjne, mikroprocesor sterujący pracą nadajnika i dwie
anteny nadawcze. Nadajnik generuje
i ciągle emituje sygnał radiowy w postaci analogowej. Sygnał ten umożliwia
rozpoznawanie obecności osoby lub
osób i/lub innego wózka czy pojazdu
w strefie monitorowanej przez system
zamontowany na danym wózku. Nadajnik pracuje tylko w trybie nadawczym.
Masa nadajnika wynosi 300 g. Czas pracy nadajnika – do 22 h, w zależności od
zastosowanej baterii. Sygnał radiowy
o niskiej częstotliwości w postaci analogowej, stosowany do identyfikacji
w systemie Awia Horyzont, w porównaniu z najczęściej stosowanym do tego
celu sygnałem cyfrowym w podobnych
urządzeniach innych producentów, zapewnia lepsze właściwości penetracyjne i dyfrakcyjne sygnału.

W systemie stosowane są kierunkowe anteny ferrytowe (rys. 2.3.) Anteny odbierają sygnały z nadajników
osobistych, wzmacniają je bez zniekształceń i przekazują do terminala
kierowcy. Zastosowanie ferrytowych

Fot. 2.3. Antena

anten kierunkowych umożliwia w prosty sposób określenie kierunku, z którego sygnały są nadawane, również ze
stron bocznych wózka. Anteny pełnią
funkcję detektorów kierunkowych. Na
podnośnikowych wózkach jezdniowych
czołowych są zwykle stosowane 4 anteny. Liczba kierunkowych anten ferrytowych, ich rozmieszczenie i ustawienie
na wózku są takie, aby umożliwić monitorowanie otoczenia dookoła wózka
w zakresie 360 stopni. Aby nie absorbować uwagi kierującego, zakres monitorowania 360 stopni wykorzystuje się
w systemie w ten sposób, że otoczenie
wózka jest podzielone na dwie części,

Fot. 2.4. Terminal kierowcy

a mianowicie: część otoczenia z przodu
wózka i część otoczenia z tyłu wózka.
Kierowca wózka jest informowany,
czy sygnał z nadajnika osobistego jest
nadawany z przodu wózka czy z tyłu
wózka.
Ciekawą i przydatną w praktyce możliwością jest też określenie obecności
osób, które mogą znaleźć się ponad
wózkiem. Możliwość określenia w dość
prosty i bardzo powtarzalny sposób odległości oraz kierunku, z którego pochodzi sygnał z nadajnika osobistego,

wyróżnia ten system z pośród wielu
innych dostępnych na rynku.
Jednostką centralną systemu, jest terminal kierowcy (rys.2.4), który służy do
wizualizacji wyników pomiaru odległości i kierunku. Odbywa się to w postaci
informacji i ostrzeżeń prezentowanych
kierowcy w formie sygnałów optycznych i/lub dźwiękowych.
Po odebraniu przez system sygnału
z nadajnika osobistego, kierowca wózka, w zależności od konfiguracji systemu, otrzymuje sygnał optyczny i/lub
sygnał dźwiękowy o wykryciu sytuacji
potencjalnie kolizyjnej. Jednocześnie
na ekranie terminalu kierowca otrzymuje informację o kierunku, z którego
odebrano sygnał - z przodu wózka lub
z tyłu wózka - oraz informację o odległości, z której odebrano sygnał z nadajnika osobistego. Wskazanie odległości odbywa się w postaci kolorów
przyporządkowanych do 3 zakresów
odległości. Kolory są przyporządkowane do zakresów odległości wg następującej zasady: kolor zielony – granica
strefy wykrywania, kolor żółty – strefa
zagrożenia, kolor czerwony – strefa
bezpośredniego zagrożenia.
Wielkości poszczególnych zakresów
są programowalne i dobierane w zależności od wymagań użytkownika i warunków miejscowych. Dzięki różnym
kolorom stref prezentowanych na ekranie terminalu kierowca szybko orientuje się, w jakiej odległości od wózka
znajduje się np. człowiek z nadajnikiem
osobistym lub inny wózek czy pojazd
wyposażony w nadajnik osobisty.
W przypadku, jeśli w strefie wokół
wózka znajdą się, np. dwa nadajniki
osobiste, to reakcja terminalu jest taka
sama jak w przypadku jednego nadajnika, przy czym jeśli nadajniki pojawią się
z jednej strony wózka, to pokazywany
jest kolor alarmu najbardziej krytyczny
pod względem ryzyka, czyli nadajnik
najbliższy do anteny aktywuje dany sygnał alarmowy. Jeśli nadajniki pojawią
się z dwóch stron wózka, to pokazywany jest sygnał alarmowy dotyczący
dwóch stron wózka i dla każdej z nich
niezależnie wizualizowany jest kolor
alarmu najbardziej krytycznego.
Terminal ma funkcję rejestracji zdarzeń w pamięci masowej terminalu
(2GB) w postaci logów. Opcjonalnie
może być wyposażony w moduł Wi-Fi,
umożliwiający bezprzewodową transmisję danych do jednostek nadrzędnych. Terminal może być wyposażony
w mechaniczny czuwak aktywny, którym kierowca każdorazowo potwierdza

odbiór alarmu „czerwonego”. Podstawową zaletą i przewagą nad innymi
tego typu urządzeniami jest wizualizacja odebranego sygnału radiowego
na ekranie terminalu w czasie rzeczywistym.
Wyróżniające się cechy użytkowe
Awia Horyzont posiada szereg cech wyróżniających system na tle pozostałych
tego typu rozwiązań. Jedną z przydatnych funkcji jest zdolność rozpoznawania zakłóceń radioelektrycznych
i informowania operatora wózka o możliwości wystąpienia zakłóceń mających
wpływ na poprawną prace systemu.
Wykrywane są wszystkie zakłócenia
radioelektryczne z zakresu 10–300
kHz, których źródłem są m.in. silniki,
przetwornice, transformatory, nadajniki radiowe itp. Zakłócenia w pasmach

Fot. 2.5. Widok ekranu terminalu po odebraniu
sygnału z nadajnika osobistego

wyższych są ignorowane, gdyż nie mają
wpływu na pracę urządzenia. System
Awia Horyzont dokonuje oceny charakteru i poziomu zakłóceń radioelektrycznych w otoczeniu oraz dostosowuje się do nich adaptacyjnie. Urządzenie
nie informuje bezpośrednio użytkownika o wielkości i rodzaju zakłóceń,
ale w przypadku, gdy są one nieakceptowalne i uniemożliwiają poprawne
oddzielenie sygnałów użytecznych od
szumu tła, urządzenie informuje o tym
kierowcę wózka - na ekranie terminalu
pojawia się barwa czerwona oraz odpowiednie piktogramy ostrzegawcze.
Kolejną istotna przewagą nad konkurencją jest imponujący zasięg działania systemu. Zasięg systemu, czyli
odległość, w jakiej jest wykrywany
przez anteny sygnał nadawany przez
nadajniki osobiste, wynosi w środowisku przemysłowym silnie zakłóconym
zasięg systemu wynosi do około 18 m,
zaś w terenie otwartym do 30 m, w zależności od warunków. Ponadto, zarówno zasięg systemu jak i poszczególne
strefy zasięgu są parametrami programowalnymi, zależnymi zarówno od
warunków jak i życzenia użytkownika.
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W sytuacji, w której osoba piesza znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie
detektora (anteny), system może generować alarm czerwony i/lub tablicę
informacyjną nakazującą szczególną
ostrożność. Ponadto, w zależności od
konfiguracji, system uruchamia sygnał
dźwiękowy i/lub świetlny. Cecha ta
umożliwia zdecydowane zmniejszenie
dużej liczby wypadków mających miejsce w podobnych sytuacjach, co roku
w naszym kraju.
Przeprowadzone przez producenta
systemu, firmę Ente, wielokrotne testy systemu w magazynie wysokiego
składowania z regałami metalowymi
wypełnionymi ładunkami wykazały niewątpliwą przydatność systemu w takich
warunkach. Zasięg systemu wyniósł do
około 18 m. Dookólne działanie systemu
i skuteczność jego działania potwierdziły się i w takich warunkach. Monitorowanie sytuacji w samej alejce praktycznie
nie stwarza szczególnych trudności.
Potwierdziło się w praktyce, że system
Awia Horyzont „widzi” jednakowo we
wszystkich kierunkach i określa wartość
odległości „na wprost”. Kierowca wózka
dojeżdżającego do skrzyżowania alejek
jest ostrzegany przez system, jeśli do
tego skrzyżowania zbliża się niewidoczny dla wzroku kierowcy człowiek
lub inny wózek czy pojazd wyposażony
w nadajnik osobisty.
Wdrożenie systemu Awia Horyzont
jest każdorazowo poprzedzane testa-
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mi u odbiorcy. W pierwszej kolejności
obszar, na którym działać będzie system, poddawany jest pomiarom pod
kątem występowania zakłóceń radioelektrycznych (elektromagnetycznych).
Wyniki pomiarów zawierają informacje,
czy w środowisku, gdzie będzie pracować system, występują zakłócenia, na
jakim są poziomie i w jaki sposób mogą
być one obsługiwane. Te kwestie każdorazowo uzgadniane są z odbiorcą.
Ponadto, w czasie tych testów ustalane są rozmieszczenie i ustawienia
anten oraz wszystkie programowalne
i konfigurowalne wielkości i parametry
działania systemu.
Podsumowanie
Awia Horyzont - to autonomiczny technicznie zaawansowany system identyfikacji z wykorzystaniem pasma radiowego o częstotliwości w zakresie 100
kHz do 500 kHz. System zamontowany
na wózku jezdniowym ułatwia zmniejszenie ryzyka kolizji z osobą lub innym
wózkiem czy pojazdem wyposażonym
w nadajnik promieniowania radiowego,
w warunkach ograniczonej widoczności
przez kierowcę wózka np. w magazynie.
Zastosowano nadajnik generujący i emitujący analogowy sygnał radiowy o dobrej penetracji, doskonale dostosowany
do potrzeb. Przyczyniło się to do uzyskania zasięgu działania systemu w warunkach przemysłowych oraz w magazynie w zakresie do około 18 metrów, zaś
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w terenie otwartym - nawet do 32 m.
Zastosowane ferrytowe anteny kierunkowe umożliwiają określenie w prosty
sposób kierunku, z którego jest nadawany sygnał z nadajnika. Zastosowano
zaawansowane technicznie i innowacyjne rozwiązania umożliwiające wizualizację na kolorowym ekranie terminala
kierowcy informacji i sygnałów ostrzegawczych dotyczących, np. kierunku,
w którym znajduje się przeszkoda dla
wózka i w jakiej odległości. Odbywa
się to w sposób graficzny i praktycznie,
w czasie rzeczywistym. Stosowanie
systemu znacznie ułatwi poprawę bezpieczeństwa w transporcie wewnątrzzakładowym, np. w magazynie, w stopniu mającym istotny wpływ na liczbę
wypadków powstających w warunkach
ograniczonej widoczności przez kierowcę wózka, na którym zamontowano
system Awia Horyzont.
ENTE Sp. z o.o.
ul. Gaudiego 7; 44-100 Gliwice
Website: www.ente.com.pl
Foto: ENTE Sp. z o.o.
*Artykuł sponsorowany
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JAK DZIAŁAJĄ SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO WYKRYWANIA
KOLIZJI – NA PRZYKŁADZIE STILL OPTISAFE

Autor: Tobiasz Jakubczak, specjalista ds. produktu STILL Polska. Foto: STILL

OPTISAFE to system wspomagania pracy w wąskich korytarzach,
instalowany w MX-X, najpopularniejszym w ofercie STILL Polska urządzeniu typu VNA. Jego
podstawową funkcją jest wywołanie automatycznej, zwiększającej bezpieczeństwo jazdy reakcji
określonego typu w wyznaczonych
strefach.
Układ działa w oparciu o technologię
RFID. Na infrastrukturę potrzebną do
jego funkcjonowania składa się czytnik fal radiowych z anteną oraz transpondery o średnicy 7,5 mm i długości
22 mm. Umieszcza się je na środku korytarza roboczego, wzdłuż nitki indukcyjnej, umożliwiającej programowanie
tras przejazdu. Dzięki kompaktowym
rozmiarom, są dużo prostsze w montażu niż stanowiące technologiczną
alternatywę magnesy. Do instalacji
transpondera wystarczy prosty do wykonania standardową wiertarką udarową otwór o średnicy 8 i głębokości
25 mm, podczas gdy wbudowanie magnesu wymaga dwóch 30-milimetrowych otworów o głębokości 15 mm.
Między zamontowanymi w podłodze
magazynu nadajnikami a odbiornikiem
w wózku zachodzi interakcja. Przejeżdżając nad transponderem, wózek
odczytuje jego kod. Na tej podstawie
ustalane jest położenie pojazdu względem korytarza roboczego. Odebrawszy
informację o lokalizacji wózka, system
wywołuje pożądane w danym punkcie
hali zachowanie. Program umożliwia
wprowadzenie do 255 tras przejazdu
wózka oraz przypisanie na każdej z nich
określonych funkcji. Lista reakcji wózka
po odebraniu sygnału z transpondera
obejmuje:
• Dynamiczne wyhamowanie na końcu korytarza,
• Informowanie o przeszkodzie,
• Ograniczenie wysokości podnoszenia,
• Realizację konkretnego profilu jazdy,
• Dezaktywację bądź aktywację podnoszenia lub jazdy poza korytarzem
pracy wózka,
• Blokadę skrętu poza korytarzem,
• Blokadę wysuwu,
• Redukcję wysuwu,
• Blokadę obrotu,
• Blokadę obrotu synchronicznego,

• Ograniczenie jazdy,
• Ograniczenie podnoszenia,
• Ograniczenie opuszczania,
• Programowanie stacji P&D,
• Zatrzymanie
Poniżej opisujemy szczegółowo najczęściej wykorzystywane funkcje i wynikające z ich zastosowania korzyści:
• Dynamiczne wyhamowanie na końcu
korytarza polega na redukcji prędkości wózka po przejechaniu określonego punktu. Przebieg zwalniania
dostosowany jest do szybkości jazdy
i odległości od końca alejki. Dzięki tej
funkcji maksymalizuje się prędkość
pojazdu w korytarzu roboczym, zwiększając średnią wydajność pracy o 2
palety na zmianę.
• Informowanie o przeszkodzie pozwala skojarzyć lokalizację transpondera
z umiejscowieniem obiektu o określonych rozmiarach i odległości od
nadajnika. Funkcja znajduje zastosowanie w korytarzach roboczych,
w których występują zagrażające
bezpieczeństwu słupy, elementy
konstrukcyjne, lampy, instalacje przeciwpożarowe i inne obiekty. Dzięki jej
zaprogramowaniu, wózek rozpoznaje
przeszkodę podczas jazdy, podnoszenia lub opuszczania masztu. Mając świadomość zagrożenia, operator
może podjąć adekwatne działania
i uniknąć kolizji. Zwiększa to komfort
pracy i obniża koszty serwisowe parku
maszynowego.
• Ograniczenie wysokości podnoszenia
dostosowuje maksymalny poziom położenia wideł do wysokości stropu. Ma
to znaczenie w magazynach o zmiennym kształcie dachu, podwieszanych
instalacjach czy kratownicach. Funkcja ta pozwala optymalnie wykorzystać kubaturę magazynu bez ryzyka
kolizji.
• Zaprogramowanie profilu jazdy na
danym odcinku pozwala na automatyczne ograniczenie prędkości celem
uniknięcia uszkodzeń lub wypadku.
Stosowane jest przede wszystkim
w punktach magazynu charakteryzujących się gorszą jakością posadzki
czy potencjalnie niebezpiecznych
lokalizacjach, jak na przykład drogi
ewakuacyjne. Choć może wydawać
się, że zwalnianie obniża wydajność
wózka, obserwowany jest przeciwny

efekt. Automatyczna redukcja prędkości zapewnia, że pojazd będzie jechał
wolniej wyłącznie na zadanym odcinku – nie zaś w jego okolicach czy całym magazynie. Dzięki zastosowaniu
tej funkcji ogranicza się intensywność
drgań na nierównej nawierzchni – zarówno tych przenoszonych na operatora, jak i wibracji masztu i ładunku.
• Ciekawą funkcją jest również blokada
skrętu. Pozwala ona wskazać w systemie miejsca, w których rozpoczęcie manewrowania przed wyjazdem
z korytarza mogłoby skutkować kolizją z infrastrukturą magazynu. Blokada
umożliwia wirtualne „wydłużenie korytarza” o dystans do 5 metrów w celu
uniknięcia kolizji z regałem lub paletami w przypadku zbyt szybkiego skręcenia kołem sterującym przez operatora.
Funkcja zapewnia bezpieczną zmianę
korytarzy oraz zabezpiecza przed stratami wynikającymi z uszkodzeń towaru, regałów i wózków VNA.
Co istotne, możliwe jest zaprogramowanie kilku nakładających się stref,
tak by maksymalizować korzyści wynikające z poszczególnych aktywności
i unikać złożonych zagrożeń. Kojarzenia transponderów z poszczególnymi
funkcjami dokonuje się za pośrednictwem wózka w trybie teach-in. Podczas testowego przejazdu wprowadza
się w określonym miejscu czynności,
które powinny (bądź nie powinny) być
w nim wykonywane. By jednoznacznie
zidentyfikować lokalizację programuje
się numer strefy magazynu, korytarza
i konkretnego transpondera. To bardzo
elastyczny i otwarty system, umożliwiający łatwą modyfikację ustawień
w razie zmian organizacji procesów
intralogistycznych.
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KOLIZJA MASZYNY Z CZŁOWIEKIEM –
NAJCZĘŚCIEJ DEFINIOWANE ZAGROŻENIE

Źródło: Redakcja

Z badań wielu europejskich agencji zajmujących się
bezpieczeństwem pracy, wynika, że jedna trzecia notowanych wypadków przy pracy, dotyczy transportu
wewnętrznego. Postępująca mechanizacja prac i czynności wykonywanych magazynach, centrach dystrybucji, sortowniach, hurtowniach i innych miejscach
składowania oraz dystrybucji towarów, zwiększa zagrożenie wystąpienia niepożądanych zdarzeń. Najczęściej wykorzystywanymi urządzeniami w magazynie
są wózki widłowe, i chociaż postęp techniczny nie
omija fazy projektowej i produkcyjnej, sprawiając,
że są coraz bardziej nowoczesne i efektywne, nie
wszystkie te urządzania wyposażone są w rozwiązania wspomagające bezpieczeństwo pracy.
Bezpieczeństwo pracy w magazynie czy centrum dystrybucji, to wypadkowa wielu bardzo złożonych elementów,
które muszą być spełnione w wielu obszarach, tworząc
trwałe podstawy świadomego stasowania dobrych praktyk
w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Na rynku dostępnych
jest coraz więcej materiałów informacyjnych o narzędziach
i rozwiązaniach, które w sposób istotny wspomagają bezpieczeństwo pracy.
Portal log4.pl jest takim miejscem, gdzie publikowane są
informacje o produktach mających wpływ na zwiększenie
bezpieczeństwa pracy, dedykowanych do magazynów i centrów dystrybucji gdzie pracują wózki widłowe. Człowiek
w konfrontacji z maszyną praktycznie jest bez szans, zawsze
w najlepszym wypadku kończy się to urazem, który wymaga
długotrwałej rekonwalescencji. Stosowanie rozwiązań, które
minimalizują ryzyko wystąpienia niepożądanego zdarzenia
w obszarach składowania i dystrybucji towarów, jest więc
niezbędne, by nie narazić pracowników na utratę zdrowia,
a nawet życia oraz start materialnych które występują zawsze, lecz nie zawsze są brane pod uwagę.
W grupie produktowej „Bezpieczeństwo”, wydzielone są
cztery podgrupy rodzajowe dedykowane odpowiednim rozwiązaniom, które mają zastosowanie w pracy z wózkami
widłowymi. Taki podział pozwala na optymalny dobór odpowiedniego rozwiązania, jakie użytkownik chciałby zastosować w swoim magazynie.

Źródło: Portal log4.pl

Systemy do wąskich korytarzy roboczych w magazynach wysokiego składowania, dedykowane są strefom, gdzie pracują
jednocześnie wózki systemowe i ludzie. W projektowanych
przestrzeniach magazynów wysokiego składowania, zakłada
się używanie wózków systemowych, które poruszają się w korytarzy roboczym z kilku centymetrową tolerancją, pomiędzy
wózkiem i regałem. Nie ma więc możliwości zejścia z drogi poruszającej się maszyny, oferowane rozwiązania zainstalowane
na wózkach systemowych, w sytuacjach krytycznych zatrzymują sprzęt. W tej grupie rodzajowej , na portalu prezentowane
są dwie oferty, które zanotowały 739 wejść w oferty, z czego
najwięcej 214 wejść było w czerwcu. Udział wejść tej grupy
rodzajowej we wszystkich wejściach w oferty bezpieczeństwa
wynosi 31%, jest drugim wynikiem w tej grupie produktowej.

Źródło: Portal log4.pl

Systemy do zarządzania flotą wózków widłowych, to rozwiązania o bardziej złożonej funkcjonalności, kontrolujące
kilka obszarów i stref, rejestrujące zdarzenia i zbierające
dane, które służą do pogłębionych analiz. Jeszcze nie tak
dawno, nikt nie rozważał implementacji systemów do zarzadzania flota wózków widłowych, dzisiaj te rozwiązania
stają niezbędnymi narzędziami w kształtowaniu bezpiecznych zachowań użytkowników. Dwa produkty w tej grupie
rodzajowej zanotowały 643 wejścia, co daje 27% udział we
wszystkich wejściach w grupie produktowej.

Źródło: Portal log4.pl

W grupie rodzajowej „Bezpieczeństwo” jest podział na:
-Systemy do wąskich korytarzy
-Systemy zarządzania flotą
-Systemy ostrzegawcze dla wózków widłowych
-Systemy kontrolne dla wózków widłowych
Źródło: Portal log4.pl
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Systemy ostrzegawcze dla wózków widłowych, nazywane też
systemami antykolizyjnymi, zapobiegają jak sama nazwa wskazuje kolizji maszyny z człowiekiem. Systemy wykorzystujące fale
radiowe do komunikowania się transponderów z bazą i w chwili
pojawienia się sygnału w zasięgu oddziaływania fal, system
ostrzega kierującego pojazdem o bliskiej obecności człowieka, który jest w transponder wyposażony. Dwa produkty w tej
grupie rodzajowej zanotowały największą liczbę 841 wejść, co
stanowi 35% wszystkich kliknięć w oferty bezpieczeństwa.

Źródło: Portal log4.pl

Systemy kontrolne dla wózków widłowych, to rozwiązania,
które zapobiegają niepożądanym przekroczeniom ustalonych norm wewnętrznych, jak np. prędkość poruszania się
pojazdu. Ze względu na specyfikę środowiska pracy sprzętu,
firmy ograniczają prędkość poruszania się pojazdów wewnątrz magazynu, systemy kontrolne, pozwalają na ustawienie takich parametrów pracy, aby spełniały określone
wymagania. Jedna oferta w tej grupie rodzajowej zanotowała 171 wejść, uzyskując 7% udziału w grupie produktowej.

obszarze zakładu.
Na drugiej pozycji jest oferta ELOprotect – Mobilne Zabezpieczenie Wąskich Korytarzy z liczbą 634 wejść. 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.
Trzecie miejsce w Top 4 systemów bezpieczeństwa zajęła
oferta ELOfleet3 – Zarządzanie flotą, z liczbą 529 wejść.
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.

Źródło: Portal log4.pl

Źródło: Portal log4.pl

W wewnętrznym rankingu Top 4 portalu w grupie produktowej „Bezpieczeństwo”, ofertą która zanotowała największą liczbę wejść, tym samym zajęła pierwsze miejsce w Top
4 systemów bezpieczeństwa, jest oferta ELOshield – System
Antykolizyjny z liczbą 657 wejść. 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

Na czwartym miejscu jest oferta ELOback2 – Bezkolizyjne
cofanie, z liczbą 184 wejść. 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.
Z zanotowanych danych wynika, że zainteresowanie produktami, które poprawiają bezpieczeństwo pracy z wózkami widłowymi jest coraz większe. Na portalu wprawdzie są
tylko oferty jednego dostawcy, ale to nie zmienia faktu, że
wykresy pokazują jakimi rodzajami produktów są zainteresowani użytkownicy. Systemy antykolizyjne zdecydowanie
notują najwięcej wejść w oferty produktowe, zatem tymi
właśnie produktami użytkownicy zainteresowani są najbardziej. Nie ma wprawdzie jednoznacznych badań to potwierdzających, ale najprawdopodobniej jest to najczęściej
definiowane zagrożenie w magazynie – kolizja maszyny
z człowiekiem.

Źródło: Portal log4.pl
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JAK DZIAŁAJĄ SYSTEMY OPTYMALIZACJI JAZDY VNA

Autor: Tobiasz Jakubczak, specjalista ds. produktu STILL Polska. Foto: Still

Pod nazwą OPTISPEED kryje się
system pozwalający na wieloaspektową optymalizację pracy
wózków stosowanych w wąskich
alejkach, takich jak STILL MX-X
oraz MQ-X. Układ gwarantuje dostosowanie prędkości pojazdu do
ciężaru ładunku i wysokości wideł
oraz zwiększenie płynności przemieszczeń hydraulicznych. Eliminuje również ryzyko nietrafnego
umieszczania palet na regałach.
Optymalizacja prędkości
Pierwotną, podstawową funkcją oprogramowania z serii STILL OPTISPEED
było wykrywanie czy wózek przewozi
ładunek oraz ograniczanie szybkości
w sytuacji, gdy widły są zajęte. System
pozwalał więc zwiększyć bezpieczeństwo przejazdów bez konieczności permanentnej blokady większej prędkości
jazdy. Stosowany obecnie w wózkach
linii STILL MX-X i MQ-X, najnowszy
układ pozwala na stały pomiar ciężaru
ładunku na widłach z dokładnością do
50 kg i płynną modyfikację prędkości
w zależności od masy przewożonych
towarów oraz poziomu, na którym
znajdują się widły. Wdrożenie syste-
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mu redukuje czas wykonywania poszczególnych zadań o 15-30%. Dalszy
wzrost wydajności możliwy jest przy
zastosowaniu opcjonalnych hamulców
przednich kół, pozwalających na skrócenie drogi hamowania, a co za tym
idzie, wydłużenie odcinka pokonywanego z pełną dopuszczalną prędkością.
Bezbłędna nawigacja
Drugim elementem systemu STILL
OPTISPEED jest nawigacja wspierająca
pracę operatora, dzięki prowadzeniu
wózka bezpośrednio do miejsca paletowego, w którym powinien znaleźć
się przewożony ładunek. Działa ona
w oparciu zamontowane w posadzce
magazynu transpondery RFID, pozwalające na dokładną lokalizację docelowego punktu na regale. Na wózku montowany jest czytnik sygnału radiowego,
urządzenie do pomiaru odległości oraz
przyłącze RS232 umożliwiające komunikację z systemem WMS.
Praca ze wsparciem OPTISPEED przebiega następująco: program pobiera
z systemu zarządzania magazynem
dane na temat docelowego miejsca ładunku. Przyjmując sygnały z transponderów znajdujących się przy wylocie

z korytarzy, odbiornik identyfikuje alejkę. Dokładna pozycja wózka względem
kolejnych nadajników ustalana jest
w czasie rzeczywistym. Na bieżąco mierzona jest również odległość pojazdu
(w poziomie) i wideł (w pionie) od miejsca przeznaczenia ładunku. Po dotarciu
do celu, system ostrożnie zatrzymuje
wózek. W trakcie jazdy, na pulpicie
sterowniczym wyświetlana jest informacja o bieżącym i docelowym położeniu pojazdu i towaru – wraz z dzielącą
je odległością w poziomie i w pionie.
Wyodrębnione są także dokładne dane
dotyczące wysokości, słupa regałowego oraz miejsca na półce, w którym ma
znaleźć się ładunek. System na bieżąco
powiadamia operatora, czy przebywa
w odpowiednim korytarzu. Wyświetlany jest również komunikat o dotarciu
do celu (zarówno w pionie, jaki i poziomie).
Wykorzystanie systemu daje szereg
korzyści. Minimalizowany jest czas potrzebny na szukanie miejsca paletowego czy pozycjonowanie wideł. Redukowana jest także liczba pomyłek przy
odkładaniu i pobieraniu palet. Cykle są
w związku z tym wykonywane sprawniej, a wydajność pracy rośnie.

AUTOMATYZACJA WYDAŃ ŚRODKÓW OCHRONY PRACY

Autor: Maciej Dudys, ASD Sytems Sp. z o.o. Foto: ASD Sytems Sp. z o.o.

Każdy pracodawca, zgodnie z Kodeksem Pracy, ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom
środków ochrony pracy, adekwatnych do zajmowanego stanowiska
i wykonywanych obowiązków.
Zazwyczaj wyznaczona osoba w firmie
zarządza obrotem środkami BHP, monitorując kto i z jaką częstotliwością
zużywa dane artykuły oraz dostarcza
na bieżąco nowe produkty. Jest to
trudne zadanie, obarczone znaczącą
odpowiedzialnością i ryzykiem błędów.
W przypadku kontroli zakładu przez Inspekcję Pracy, pracodawca, który nie
spełnia norm BHP poprzez niedostarczanie swojej załodze odpowiednich
środków ochrony pracy, może zostać
ukarany bardzo wysoką grzywną.
Automatyzacja wydań
Aby nie tylko uniknąć poniesienia dotkliwych dla pracodawcy konsekwencji,
ale także zyskać pełną kontrolę nad zużyciem środków ochrony pracy w firmie
oraz ograniczyć liczbę ludzi, zajmujących
się wydawaniem artykułów BHP, warto
wdrożyć maszynę vendingową. Jednym
z takich rozwiązań jest nowatorski automat wydający D540, zaprojektowany
i wyprodukowany w całości w Polsce.
Dystrybutor D540
Dzięki unikalnym rozwiązaniom technologicznym, urządzenie automatycznej
dystrybucji D540 znacząco usprawnia

wydawanie pracownikom środków
ochrony pracy (np. rękawic, okularów,
półmasek), materiałów eksploatacyjnych (np. smarów, artykułów ściernych
i metalowych) oraz wielu innych artykułów pomocniczych. Pełna kontrola
dystrybucji środków ochrony osobistej
prowadzi do ograniczenia ich zużycia
nawet o ponad 50%. System można zintegrować z aktualnie funkcjonującymi
rozwiązaniami w firmie klienta – bez konieczności podejmowania znaczących
inwestycji. - Automat został wdrożony w jednej z koksowni JSW KOKS S.A.
i przyczynił się do zoptymalizowania zużycia rękawic przez zatrudnionych tam
pracowników – mówi Andrzej Michalik,
szef Biura Zakupów JSW KOKS SA.
Możliwości automatu
Dystrybutor umożliwia stały dostęp do
produktów – przez 24h/7, niezależnie
od pracy magazynu. Kierownik personalizuje limity wydań na kartach każdego pracownika. Widzi m.in. kto, o której
godzinie i w jakiej ilości pobiera artykuły, a następnie przypisuje zasoby
w zależności od zajmowanego stanowiska. W efekcie, nikt nieupoważniony
nie otrzyma środków, które się mu nie
należą ani nie przekroczy ustalonego limitu. Połączenie automatu z serwerem
zapewnia pełną ewidencję dystrybucji.
Administrator zawsze wie, ile produktów pozostało w maszynie. Urządzenie
można podłączyć do serwera danych za
pomocą interfejsu Ethernet, Wi-Fi lub

modemu GSM. Dzięki funkcji regulacji
komór, do urządzenia można załadować
nawet 540 produktów różnej wielkości,
każdorazowo dostosowując pojemność
automatu do aktualnych potrzeb. Maszyna posiada trzy efektywne opcje ładowania produktów do wyboru - przez
otwarte drzwi, przez klapki w drzwiach
automatu oraz przez innowacyjny system skanowania bębna, który automatycznie wykrywa produkty załadowane
do maszyny. Interfejs użytkownika wyposażony jest w czytnik, współpracujący z wieloma typami kart.
Ile to kosztuje?
Dużym udogodnieniem dla klienta jest
możliwość wynajmu maszyny – bez
konieczności jej kupowania. W zależności od wybranej opcji współpracy,
efektywny automat można wdrożyć
w swojej firmie poprzez partnerów Asd
Systems nawet za 1,00 zł miesięcznie,
warunkiem tak atrakcyjnej ceny wynajmu jest zakup produktów od partnera.
Więcej informacji na temat zastosowania i zasad działania urządzeń vendingowych, można znaleźć na stronie
www.asdsystems.pl. O korzyściach
z wdrożenia automatów i ich nieocenionym wpływie na sprawność funkcjonowania firm, przekonało się dotąd
wielu znanych przedsiębiorców.
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LISTA KONTROLNA NIEZAWODNOŚCI

Autor: Matthew Allen, Manager Counterbalanced Product w Hyster. Foto: Hyster

Niezawodność jest jednym z najważniejszych czynników przy wyborze wózka widłowego, ale niestety można ją zmierzyć tylko
w odniesieniu do konkretnego
przeznaczenia maszyny. Zanim
więc zajrzymy pod maskę, powinniśmy się zastanowić do jakich
zadań wózek będzie wykorzystywany. 5-punktowa lista kontrolna
pomaga ustalić, czy dany wózek
widłowy jest maszyną, która nie
zawiedzie w chwili największego
zapotrzebowania.
A oto pięć punktów kontrolnych, które
pomogą nam zdecydować, czy spalinowy wózek widłowy będzie wystarczająco niezawodny do naszych zastosowań,
bez względu na to, czy myślimy o przewożeniu drewna, metalu, papieru czy
palet z owocami.
1) Silnik i przekładnia
Sprawdzenie silnika i przekładni napędowej pomoże przewidzieć, czy dany
wózek da się uruchomić w zimowy poranek lub czy nie przegrzeje się w najgorętsze letnie dni.
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Większość silników przemysłowych
stosowanych podczas pojedynczych
zmian w zastosowaniach standardowych, nie wymagających maksymalnego udźwigu, będzie niezawodna,
ale należy zawsze sprawdzić, czy silnik został wyprodukowany przez znaną
markę i przeznaczony do użytku przemysłowego. Jeśli chodzi o przekładnię
napędową, firma Hyster udowodniła, że
jej jednobiegowa przekładnia Powershift, która nie powoduje wstrząsów
podczas zmiany kierunku jazdy, jest
bardzo niezawodnym seryjnym podzespołem w wózkach H2.5CT.
Jeżeli jednak zastosowanie wózka wymagać będzie wielozmianowej obsługi, dużego udźwigu, wielogodzinnych
kursów z jazdą na stromych podjazdach, warto rozważyć wybór bardziej
zaawansowanego modelu wózka.
Niewiele podnośnikowych wózków
widłowych charakteryzuje się udowodnioną niezawodnością, która zapewniałaby możliwość ciągłej obsługi przez
2-3 zmiany na dzień, 7 dni w tygodniu,
w zakurzonym środowisku roboczym
z rampami. Silnik i przekładnia napędowa wózków stosowanych do zadań

o tak wysokiej intensywności powinny
być sterowane elektronicznie i posiadać zabezpieczenie przed poważnymi
awariami.
Z tego właśnie powodu wiele sieci
zajmujących się intensywną obsługą

palet w trybie 24/7 decyduje się na serię Hyster® Fortens FT, ponieważ jest
ona wyposażona w sterowaną elektronicznie przekładnię DuraMatch™
z funkcją automatycznej redukcji
prędkości po zwolnieniu pedału przyspieszenia. Dzięki płynności zmian
kierunku jazdy stanowi ona ochronę
dla mechanizmu napędowego i znacząco redukuje zużycie hamulców
i ogumienia.
2) Układ hydrauliczny
Częstym problemem niezawodności
wózków przemysłowych są wycieki
płynu hydraulicznego. Duże znaczenie
odgrywa tu zatem jakość zastosowanych węży, złączek, zaworów i pomp.
Czy spełnią one swoją rolę w miejscu
w którym używany będzie wózek? Jeśli
istnieją co do tego jakiekolwiek wątpliwości, należy podjąć dalsze czynności
kontrolne.
W przypadku stosowania wózka
w bardziej intensywnych warunkach
roboczych należy sprawdzić, że ma
on ochronę przed przeciekami. Dlatego właśnie w wózkach Hyster Fortens
zastosowano „bezawaryjne“ układy
hydrauliczne, wyposażone w uszczelniające pierścienie O-ring, które przyczyniają się do zwiększenia niezawodności. Niezawodność podnoszą także
zmiennoprzepływowe pompy z funkcją
mocy na żądanie.

3) Badania, jakość i gwarancja
Należy sprawdzić, czy produkt przeszedł testy i symulacje cyklu życia,
które weryfikują niezawodność całej
konstrukcji wózka. Czy wózek był poddany wiarygodnym badaniom, analizie i usprawnieniom, mającym na celu
sprawdzenie współdziałania jego podzespołów, np. pod względem ustalenia
wydajności pracy silnika, hałasu i drgań,
odporności na czynniki pogodowe, stabilności, bezpieczeństwa, wydajności
układu hydraulicznego i przekładni
napędowej, osi, układu chłodzenia,
oprogramowania i innych? Czy wózek
spełnia normy bezpieczeństwa?
Dobrym wyznacznikiem niezawodności mogą być także warunki gwarancji,
choć należy sprawdzić, czy okres gwarancyjny obejmuje określoną liczbę
roboczogodzin czy stały przedział czasowy.
Jeśli kupujemy większą liczbę wózków, możemy rozważyć wizytę w fabryce. Firma Hyster regularnie zaprasza chętnych do odwiedzenia zakładu
produkcyjnego wózków z przeciwwagą
w miejscowości Craigavon w Północnej Irlandii, aby mogli sami przekonać
się o tym jak rygorystyczny jest proces
kontroli jakości obowiązujący od projektu po produkcję.
4) Przeczytanie komentarzy w Internecie
Czy wózek, którego zakup rozważamy jest niezawodny w rzeczywistych

zastosowaniach produktu? Odrobina
reaserchu może zapobiec kilkuletnim
kłopotom i ponoszeniu kosztów wynikających z umowy. Zaufani dostawcy
będą potrafili przedstawić nam stosowne materiały referencyjne i dowody.
5) Utrzymanie niezawodności
Dobra wiadomość jest taka, że większość renomowanych marek konstruuje
wózki widłowe tak, aby były niezawodne w zastosowaniach, do których zostały przeznaczone, pod warunkiem że
będą prawidłowo utrzymywane. Warto
zatem sprawdzić, czy dostawca oferuje
odpowiednie wsparcie techniczne za
adekwatną cenę. Kolejnym ważnym
czynnikiem podczas przeprowadzania
kontroli niezawodności jest dostępność części zgodnych z wytycznymi
producenta.
Od kilku lat, firma Hyster zwraca coraz
większą uwagę na tworzenie rozwiązań
dostosowanych do potrzeb konkretnych zastosowań, ponieważ uważa, że
dążąc do osiągnięcia najlepszej wydajności i niezawodności, firmy powinny
wybierać wózki pod kątem tego do jakich zadań będą używane.
Więcej informacji na temat niezawodności można uzyskać od doświadczonego zespołu ds. zastosowań produktu
na stronie www.hyster.eu.
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FUNDUSZE DLA ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII

Autor: Wojciech Podsiadły. Fot: Still

Program Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt
PolSEFF² pozwala na szeroko pojętą modernizację energetyczną
małych i średnich przedsiębiorstw.
Przedsiębiorcy zarządzający centrami logistycznymi wykorzystują
tę szansę, by unowocześnić swoje
parki maszynowe.
Druga edycja PolSEFF, czyli Polskiego
Programu Finansowania Zrównoważonej Energii to program dopłat do poprawiających efektywność energetyczną
inwestycji wdrażanych przez małe lub
średnie przedsiębiorstwa. Uruchomioną w jego ramach linię kredytową
o wartości 200 milionów euro przezna-

czono do podziału pomiędzy projekty
realizujące działania modernizacyjne
według wytycznych PolSEFF. Pieniądze
można wykorzystać zarówno na ograniczenie zużycia energii elektrycznej
i cieplnej, unowocześnienie linii produkcyjnych, jak i wymianę maszyn intralogistycznych.
Dwie drogi do modernizacji
Program PolSEFF2 przewiduje dwie
ścieżki uzyskania finansowania. Większe, bardziej skomplikowane projekty
wymagają procedury standardowej.
Zespół wykwalifikowanych inżynierów
ds. energetyki iekspertów ds. finansów
bezpłatnie wspiera wnioskodawcę
w kompletowaniu wymaganej dokumentacji, ocenie techniczno-finansowej inwestycji i wykonaniu projektu.
Specjaliści PolSEFF organizują również
proces weryfikacji inwestycji oraz jej
audyt energetyczny. Po zakończeniu
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projektu i jego pomyślnej weryfikacji
przez Certyfikowanego Eksperta ds.
Energetyki, przedsiębiorca może uzyskać dotacje w wysokości od 10 do
15% wartości kredytu przeznaczonego na sfinansowanie Kosztów Kwalifikowanych projektu. Wyższa wartość
obowiązuje w wypadku inwestycji
obejmujących Audyt Energetyczny,
którego zalecenia wdrożono w ramach
realizowanego projektu.
Zakup i instalacja znajdujących się
na „liście LEME” urządzeń do sumy
250 tys. euro, kwalifikuje się do procedury uproszczonej. Przewiduje ona
przyznanie kredytu napodstawie wniosku i certyfikatu sprzętu dostępnych
na stronie programu. W przypadku inwestycji bazującej na spisie zatwier-

dzonych produktów, przedsiębiorca po
zakończeniu projektu może ubiegać się
o dotację w wysokości 10% wartości
otrzymanego kredytu na sfinansowanie
Kosztów Kwalifikowanych.
Pojazdy intralogistyczne
na liście LEME
Na liście produktów zakwalifikowanych do wykorzystania w ramach
procedury uproszczonej, w kategorii
„transport wewnętrzny” dominują
wózki widłowe z przeciwwagą. W puli
143 wyróżnionych maszyn, tego
typu pojazdów jest aż 127 (stan na
24 czerwca). Co ciekawe, ponad 90%
z nich to modele spalinowe. – Choć
wózki elektryczne cieszą się rosnącą
popularnością, na rynku polskim wciąż
liczbowo przeważają maszyny spalinowe. W ich przypadku, proekologiczne
oszczędności wynikają z ograniczenia
spalania paliwa względem starszych

modeli. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu elementów technologii hybrydowej oraz rozwiązań pozwalających zredukować emisję szkodliwych
dla środowiska substancji – mówi Tobiasz Jakubczak, specjalista ds. produktu STILL Polska. – Dobrym przykładem maszyn spełniających te kryteria
są modele typoszeregu STILL RX70. Na
liście LEME znalazło się 17 typów wózka tej linii o udźwigu od 1,6 do 6 ton.
W ramach procedury uproszczonej
PolSEFF, dostępne są jednak również
inne modele z naszej oferty, m. in.
elektryczny RX20 czy wózek wysokiego podnoszenia z platformą linii EGV
–S – dodaje przedstawiciel firmy STILL
Polska. Opis inwestycji polegającej na
zakupie elektrycznych wózków widłowych został opisany w dokumentacji
programu jako „historia sukcesu”.
Historia intralogistycznego sukcesu
Jednym z projektów modernizacji
urządzeń transportu wewnętrznego
zrealizowanych w ramach PolSEFF był
zakup 10 wózków widłowych do centrum logistycznego, w znajdującej się
przy autostradzie A2 w miejscowości
Jasin. Głównym celem projektu było
obniżenie zużycia prądu przez park maszynowy przedsiębiorstwa. Aby tego
dokonać, zdecydowano się na czołowe
wózki elektryczne STILL RX20 oraz reach trucki STILL FM-X. Według szacunków, modernizacja floty pozwoliła na
roczne ograniczenie kosztów energii
o 41400 kWh, co stanowi 25% wartości
wyjściowej i przekłada się na 16500 zł
oszczędności na rok. Dodatkową korzyścią zimplementacji nowoczesnych
rozwiązań jest zmniejszenie emisji CO2
o 39 ton w skali roku. Uzyskane rezultaty zapewniły inwestorowi korzystną
ocenę przez komisję PolSEFF i zagwarantowały premię w wysokości 10%
poniesionych kosztów. – Poprzez akcję „Mission: Zero Emission”, w ramach
której promujemy rozwiązania pozwalające ograniczyć emisję do atmosfery
szkodliwych substancji, STILL Polska
daje wyraz swojej trosce o środowisko
naturalne. Programy takie jak PolSEFF
są świetnym dopełnieniem tych działań. Warto wykorzystać możliwości,
jakie daje ten projekt, zmodernizować
flotę intralogistyczną i otrzymać zwrot
części kosztów inwestycji – podsumowuje Paweł Włuka, kierownik działu
marketingu STILL Polska.

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«
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