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KONKURS „BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE”
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Rozwój techniczny i technologiczny sprawia, że urządzenia techniki
magazynowej posiadają rozwiązania, które w sposób bezpośredni
lub pośredni wpływają na bezpieczeństwo pracy. Konstruktorzy
pracujący nad nowymi modelami
sprzętu uwzględniają zbierane
informacje z rynku wprowadzając
nowe lub sprawdzone w innych obszarach rozwiązania, poprawiające
standardy bezpieczeństwa.
Obszar gospodarki magazynowej
i logistyki wewnętrznej jest miejscem
gdzie ogniskuje się wiele operacji
związanych ze składowaniem i dystrybucją towarów. Aktywny udział w tych
pracach ludzi i sprzętu, niesie ze sobą
realne zagrożenia niepożądanymi zdarzeniami. Stosowanie się do przepisów
BHP oraz odpowiednie korzystanie

z technicznych i technologicznych
rozwiązań skutkuje obniżeniem tego
ryzyka.
Głównym celem konkursu jest propagowanie standardów bezpieczeństwa w magazynie, poprzez działanie
ankietowe, które zwraca uwagę na
czynniki mające znaczący wpływ na
bezpieczeństwo pracy. Uczestnicy
konkursu wypełniając ankietę analizują „stan bezpieczeństwa” w swoim
magazynie. To także promocja innowacji technicznych i technologicznych podnoszących bezpieczeństwo
eksploatacji urządzeń oraz systemów
składowania towarów.
Bezpieczeństwo pracy w magazynie
jest ważnym czynnikiem wpływającym na jakość wykonywanych zadań,
nie wszyscy uczestnicy procesów dystrybucyjnych i magazynowych, zdają
sobie z tego sprawę. Ankieta konkursu,
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Polskie Stowarzyszenie Techniki
Magazynowej z siedzibą w Poznaniu, wśród wielu zadań ujętych
w statucie Stowarzyszenia, ma
zapisaną aktywną promocje bezpieczeństwa pracy w gospodarce
magazynowej.
Tworzenie struktur mających na celu
budowanie kultury bezpieczeństwa
wszystkich uczestników procesów magazynowych i dystrybucyjnych oraz
podnoszenie świadomości, wszystkich grup pracowniczych, zaangażowanych w procesy pracy gospodarki
magazynowej i logistyki wewnętrznej.
Stowarzyszenie zorganizowało konferencję, która odbyła się
22 października w Hotelu Święcice,
była pierwszą z cyklu konferencji
edukacyjno-szkoleniowych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki
magazynowej, logistyce wewnętrz-

nej i dystrybucji. Na konferencji
„Magazyn bezpiecznym miejscem
pracy” promowano osiągnięcia nauki i techniki w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia
w magazynach, centrach dystrybucji, hurtowniach i innych miejscach
gdzie realizowane są prace przeładunkowe towarów.
Relacja na stronie 18.

która jest podstawą do oceny i wyboru
„Lidera bezpiecznej pracy w magazynie”, przyczynia się do zwrócenia uwagi
na kwestie, które „umykają” zarządzającym procesami pracy w magazynie,
oraz zwiększenia świadomości, a tym
samym do poprawy bezpieczeństwa
pracy. To druga edycja konkursu,
w pierwszej „Liderem bezpiecznej
pracy w magazynie”, została firma
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
Sp. z o.o. z Łodzi. Nagrodę w postaci
statuetki odebrał Dariusz Pięta, Kierownik Magazynu Wyrobów Gotowych
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
Sp. z o.o.

Forum „Magazyn Przyszłości”

Autor: Kamil Kubicz

„MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI − jak obniżyć
koszty funkcjonowania Twojego biznesu” –
to hasło przewodnie I Forum Logistycznego
zorganizowanego 15 października br. w Poznaniu, w Centrum Techniki Magazynowej
PROMAG. Tym samym CTM zainaugurowało
swoją działalność.
Forum poświęcone zostało w całości kierunkom rozwoju, trendom i nowym technologiom, które mają szansę w najbliższych
latach podnieść efektywność procesów
realizowanych w firmach oraz stworzyć
tzw. „szczupły magazyn”. W trakcie kilku
paneli tematycznych zaproszeni goście rozmawiali m.in. o najważniejszych wyzwaniach
stojących przed współczesną polską logistyką, rozwoju i szansach, jakie daje automatyzacja i robotyzacja procesów logistycznych
oraz nowoczesnych systemach identyfikacji
towarów. W trakcie konferencji zaprezentowano także przykłady wdrożeń, usprawniających procesy kompletacji i transportu
wewnętrznego.
czytaj dalej 
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Panattoni Europe zwycięzcą
Prime Property Prize 2015

KOLEJNE CENTRUM DLA KLIENTA P3
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P3, wiodący ogólnoeuropejski właściciel nieruchomości logistycznych, wmurował kamień węgielny pod budowę centrum dystrybucji części samochodowych dla firmy Peugeot Citroen Deutschland GmbH. Obiekt o powierzchni
20.000 m2 powstanie w Niedersachsenpark w Neuenkirchen, na północnym
zachodzie Niemiec i będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Będzie to pierwszy budynek „nowej
generacji” firmy P3 w zachodniej Europie, zaprojektowany i wybudowany
zgodnie z najwyższymi standardami
ekologicznymi w celu zapewnienia
energooszczędności i obniżenia kosztów operacyjnych. Nowy obiekt zwiększy portfolio P3 na terenie Niemiec –
obejmujące również osiem istniejących
magazynów – do 307.791 m2. Budynek
stanie się centralnym węzłem firmy
Peugeot Citroen do obsługi dystrybucji
części zamiennych w Niemczech i pozostałych krajach UE.

Projekt będzie nosić nazwę „P3 Niedersachsenpark” i dzięki niemu całkowita powierzchnia ogólnoeuropejskiego portfolio firmy P3 po raz pierwszy
przekroczy 3 mln m2.
Pod budowę obiektu przeznaczono teren o powierzchni 4 ha w obrębie parku, na
którym powstanie magazyn o powierzchni 17.000 m2 wraz z częścią biurową
o powierzchni 1053 m2 oraz 2098 m2 powierzchni półpiętra, z możliwością dalszej
rozbudowy w przyszłości. Ukończenie budynku jest planowane na kwiecień 2016 r.
czytaj dalej 
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Panattoni Europe, lider rynku obiektów przemysłowych, zdobył Prime
Property Prize 2015 w kategorii Inwestycja Roku: Rynek Powierzchni
Logistyczno-Magazynowej dla BTS
Amazon w podpoznańskich Sadach.
Dodatkowo, Robert Dobrzycki uhonorowany został mianem Człowieka
Roku w tegorocznej edycji konkursu.
Ogłoszenie zwycięzców odbyło się
w trakcie uroczystej gali towarzyszącej konferencji Property Forum 2015,
28 września br. w warszawskim Domu
Handlowym Vitkac.
Projekt BTS Amazon, zrealizowany
przez Panattoni Europe w podpoznańskich Sadach, został nagrodzony w konkursie Prime Property Prize 2015, organizowanym przez portal Propertynews.
pl. Obiekt wybrano spośród pięciu nominowanych realizacji w kategorii Inwestycja Roku: Rynek Powierzchni Logistyczno-Magazynowej. Wyróżnienie
zostało przyznane za jakość projektu,
czas realizacji, nowatorskie rozwiązania,
architekturę, a także wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu. Wręczenie nagród odbyło
się 28 września w warszawskim Domu
Handlowym Vitkac podczas uroczystej
gali, w ramach pierwszego dnia konferencji dotyczącej rynku nieruchomości
komercyjnych Property Forum 2015.
Inwestycja Panattoni Europe dla firmy
Amazon jest nie tylko jedną z największych w kraju, ale jedną z dwóch pierwszych w Polsce o tak dużej powierzchni
(123 tys. mkw.) z certyfikatem BREEAM na poziomie VERY GOOD. Jego
osiągnięcie było możliwe m.in. dzięki
skrupulatnej realizacji inwestycji oraz
inteligentnemu systemowi zarządzania budynkiem. Na łączną powierzchnię użytkową 123 000 m² składa się
91 837 m² przestrzeni magazynowej
i 23 000 m² antresoli. Obiekt dysponuje 2 154 miejscami parkingowymi dla
samochodów osobowych, 97 dla ciężarowych, 32 dla osób niepełnosprawnych, 16 dla motocykli oraz 60 dokami.
Powstawaniu inwestycji towarzyszyła
budowa węzła typu WB z dwoma rondami i łącznicami wraz z pasami włączenia i wyłączenia na drodze DK92.
czytaj dalej 
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Bezpieczny mix

LOGMEETING W WSL
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Jak optymalnie obsłużyć wymagającego klienta? Jak zachować przy tym bezpieczeństwo i wysoką jakość
usług? Tego i wiele więcej dowiedzieli się uczestnicy konferencji pt. „Transporters – bohaterskie zmagania
logistyka”, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki oraz firmę PEKAES SA. Ponad czterystu uczestników
– studentów i uczniów szkół średnich porwała tematyka funkcjonowania branży transportowej. Dnia 23 września, w Wyższej Szkole Logistyki gościli eksperci w tej dziedzinie – menedżerowie operacyjni z firmy PEKAES
i SPEDCONT, którzy szczegółowo omówili swoje codzienne wyzwania, trudności i zawodowe zwycięstwa.
W WSL wystąpili: Maja Kuryłło
- Dyrektor Personalny, Kajetan
Jagłowski - Dyrektor Spedycji
Morskiej i Lotniczej, Dariusz
Czech - Dyrektor Spedycji
Całopojazdowej Krajowej,
Łukasz Sadowski - Dyrektor
Drobnicy Krajowej oraz Ireneusz Marczak, Menedżer ds.
Operacyjnych SPEDCONT.
Każdy z prelegentów odpowiada w firmie za inny
rodzaj transportu, dla każdego z nich logistyka to sztuka
rozwiązywania problemów.
To poszukiwanie rozwiązań –
optymalnych dla klienta i dla
firmy. W rolę poszukiwaczy
mieli okazję wcielić się tak-

że uczestnicy konferencji.
W formie otwartej debaty,
pod okiem dyrektorów, młodzi logistycy proponowali
rozwiązania dla wymagającego klienta, który planował
transport hiszpańskich płytek ceramicznych. Optymalną drogę i sposób obsługi
wspólnymi siłami znaleźli
uczniowie, dyrektorzy oraz
redaktor Adam Błuś, który
wcielił się w rolę klienta.
Rozwijające doświadczenie, które w krótkim czasie
zobrazowało, jak wygląda
codzienne funkcjonowanie
globalnego operatora logistycznego wzbudziło ogrom-

ne zainteresowane uczestników. Aktywność uczniów,
proponowane przez nich
optymalizacje i pomysły
zostały nagrodzone przez
firmę PEKAES, a fakt, że ca-

reklama

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

łość obserwowała Dyrektor
Personalna firmy, z pewnością wpłynął korzystnie na
elokwencję i zaangażowanie
przyszłych logistyków.
czytaj dalej 

ROBOCZO W CENTRUM SERWISOWYM CHEP
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17 września odbyło się
kolejne z cyklu spotkanie
Forum Podażowego ECR,
na którym członkowie
kontynuowali dyskusję
nad wyznaczaniem priorytetów usprawnień w obszarze tzw. „strony podażowej”, a więc logistyki,
zarządzania łańcuchami
dostaw i IT. Gospodarzem
wrześniowego forum była
firma CHEP i jej centrum
serwisowe w Radomiu.
Współpraca wśród
konkurentów
Forum Podażowe ECR
Polska to spotkanie menadżerów łańcuchów dostaw
reprezentujących zarówno
producentów, dystrybutorów, jak i firmy z otoczenia
biznesowego. Przy jednym
stole spotykają się partnerzy biznesowi, konkurenci,
jak i firmy których spektrum

działania zupełnie nie zazębia się. Forum jest odpowiedzią na wciąż zmieniającą się
rzeczywistość biznesową,
w której nowoczesne podejście do kooperacji jest
jednym z filarów działania
na rynku. Dlatego też, każde
spotkanie forum rozpoczyna
się od Deklaracji ds. Poszanowania Prawa Konkurencji, której zapis obowiązują
wszystkich uczestników.
- Przyjęliśmy założenie,
że „konkurujemy przede
wszystkim na półce, natomiast współpracujemy nad
rozwiązywaniem wspólnych
problemów logistycznych”.
Właśnie dzięki takiemu
podejściu, na Forum Podażowym toczą się otwarte
i żywe dyskusje, co pozwala
szybko i skutecznie rozwiązywać problemy jakie diagnozujemy podczas naszych
spotkań.- podkreśla Mateusz

Boruta, Dyrektor Zarządzający ECR Polska
Wizyta techniczna
Gospodarzem wrześniowego Forum Podażowego był
CHEP Polska, lider poolingu
palet i kontenerów na rynku
polskim. Spotkanie rozpoczęło się od wizyty technicznej w zautomatyzowanym w 2014 roku Centrum
Serwisowym CHEP. Linia
w Radomiu obsługuje około 2 miliony palet. Wszystkie inspekcje oraz naprawy
wykonywane są przy wykorzystaniu w pełni zaautomatyzowanej i zintegrowanej linii. Poza automatyczną
linią do inspekcji i naprawy palet, centrum posiada
specjalistyczną komorę do
przygotowywania tzw. palet
fitosanitarnych. Komora ta
wykorzystuje energię pozyskaną w procesie spalania
drewnianych odpadów poprodukcyjnych.
Grupa robocza
Sesje plenarną rozpoczęło
przedstawienie wspólnego Case Study CHEP Polska
i Carrefour dotyczącego
Analizy poziomu czynników
środowiskowych w łańcuchu
dostaw. Kalkulator środowiskowy CHEP to narzędzie,
które mierzy poziom czynników środowiskowych, w tym

ślad węglowy (bilans emisji
związków węgla) w procesie zarządzania paletami. To
właśnie Kalkulator Środowiskowy stanowił narzędzie do
wykonania tego typu analizy
dla Carrefour. Kolejna prezentacja dotyczyła zjawiska
Double Stackingu, które
zdiagnozowano jako potencjał oszczędności w łańcuchu dostaw. Przedstawiciele
firm Nestle i Raben prezentowali rozwiązanie z jakiego
korzystają przy wspólnym
transporcie i przekonywali
o korzyściach podwójnego
szpaltowania palet. Zaprezentowano również wyniki
tegorocznych zawodów Speed docking. Konkurs został
zainicjowany i zorganizowany w celu minimalizacji
czasu potrzebnego na rozładunek od momentu wjazdu
samochodu dostawczego
na teren centrum dystrybucji do chwili wyjazdu poza
bramki. Logistycy wysłuchali również prezentacji
przedstawicielki Federacji
Polskich Banków Żywności,
która przedstawiła najlepsze
praktyki logistyczne, dzięki
którym firmy mogą pomagać
najbardziej potrzebującym.
Ostatnim wystąpieniem
było przedstawienie Łańcucha Dostaw w Tesco Polska,
które zakończyła sesja pytań
i odpowiedzi.

NOWE LOGO I STRONA INTERNETOWA

Źródło: Logicor

Logicor, wiodący właściciel i operator nowoczesnych
obiektów logistycznych w Europie, zaprezentował
odświeżoną tożsamość marki, włącznie ze zmianą
logotypu. Ulepszona strona wspiera rozwój biznesu
w Europie.
Nowe logo jest wyraźniejsze, bardziej rozpoznawalne
i lepiej odzwierciedla nacisk,
jaki firma kładzie na operacyjny charakter zarządzania
nieruchomościami logistycznymi, a także zdolność do
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zapewnienia elastycznych
rozwiązań swoim klientom,
by lepiej dostosować się do
ich potrzeb.
Mo Barzegar, Dyrektor Generalny i Prezes Logicor powiedział: "Podczas gdy nasza

Bezpieczny mix

firma nadal skupia się na
dostarczaniu najlepszych
rozwiązań w zarządzaniu nieruchomościami magazynowymi i oferowaniu najlepszych
w swojej klasie aktywów
logistycznych, odświeżenie
wizerunku jest pozytywnym
i naturalnym krokiem w rozwoju naszej marki.”
Wspierając nową identyfikację wizualną, strona Logicor, www.logicor.eu, została

również zaktualizowana.
Zwiększona funkcjonalność
obejmuje także moduł wyszukiwarki wolnych nieruchomości, który pomoże
najemcom odnaleźć nowe
lokalizacje logistyczne.

EDUKACJA W BEZPIECZEŃSTWO

Autor: Andrzej Szymkiewicz. Fot: Log4.pl

Warszawski oddział Urzędu Dozoru Technicznego, w dniach 24 i 25 września br. na zorganizowanej konferencji, swoje edukacyjne działania skupił na bezpieczeństwu eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.
Tematyka konferencji pt. „Bezpieczeństwo eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych zależ od nas
samych” i prezentacje uświadomiły każdemu uczestnikowi istotę odpowiedzialności za bezpieczeństwo
eksploatacji urządzeń w magazynie. Świadomość jest nieodzownym czynnikiem w realizacji zadań, również
tych związanych z bezpieczeństwem pracy, a wiedza i świadomość to para gwarantująca bezpieczeństwo,
w każdym jego wymiarze.
Arkadiusz Chojnacki, dyrektor warszawskiego oddziału
Urzędu Dozoru Technicznego, otwierając konferencję
powiedział, że bezpieczeństwo eksploatacji wózków
widłowych jest jednym
z elementów działalności
UDT. Ponieważ ta instytucja
wielką wagę przykłada do
tych zagadnień, realizując
powierzone ustawowo zadania nadzoru nad stanem
technicznym urządzeń transportu bliskiego.
Zaproszeni specjaliści
omówili aktualny stan prawny w kontekście obowiązujących przepisów i norm,
wskazując potencjalnie niebezpieczne sytuacje, które
mogą skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami.
Specjaliści z Urzędu Dozoru
Technicznego, Państwowego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu

Praktyczne zastosowanie
rozwiązań, mających wpływ
na bezpieczeństwo eksploatacji wózków widłowych
prezentowali przedstawiciele producentów. O kamerach termowizyjnych mówił
przedstawiciel BTH - autoryzowanego dilera firmy
FLIR, rozwiązania stosowane
w wózkach widłowych prezentowali przedstawiciele
firm-marek Linde, Jungheinrich, Stilll i Toyota. O systemach wspomagających
bezpieczna prace na wózkach widłowych, zapobiegające kolizji wózka i pieszego
pracownika w magazynie
mówili przedstawiciele firm
ELOKON i ENTE. W bloku tematycznym poświęconym
szkoleniom, wystąpili przedstawiciele ośrodków szkoleniowych, omawiając metodologie prowadzonych zajęć
dydaktycznych uwzględnia-

Badawczego, Państwowej
Inspekcji Pracy, Stowarzyszenia OSPSBHP, Transportowego Dozoru Technicznego,
Instytutu Transportu Samochodowego oraz firm działających na rynku, podzielili się
fachową wiedzą teoretyczną
z uczestnikami konferencji.

jących problematykę bezpieczeństwa pracy.
Bardzo bogata tematyka
i różnorodność problemów
w blokach tematycznych poruszanych na konferencji, pozwoliła uczestnikom zdobyć
wszechstronną wiedzę na
temat bezpiecznej eksplo-

atacji wózków widłowych.
Wśród tematów omówione
zostały europejskie i krajowe
przepisy prawne dotyczące
eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych,
bezpieczeństwo i higiena
pracy w trakcie eksploatacji
wózków jezdniowych podnośnikowych czy bezpieczna
eksploatacja WJP z osprzętem roboczym oraz koszem
do podnoszenia osób.
O innowacyjnych rozwiązaniach technicznych w budowie i projektowaniu wózków
jezdniowych podnośnikowych, mówili zaproszeni
na konferencję wytwórcy
sprzętu, wykazując związki
przyczynowo - skutkowe,
stosowanych rozwiązań.
Rewolucji w tych rozwiązaniach nie ma, niemniej znane dotychczas rozwiązania,
wsparte nowoczesną technologią znacznie poprawiają
bezpieczeństwo eksploatacji
sprzętu.
Pokazy wózków widłowych ze względu na miejsce
w jakim się odbywały, ograniczyły się do prezentacji
podstawowych walorów prezentowanego sprzętu. Jak
zawsze wzbudziły spore za-

interesowanie uczestników
konferencji, chociaż na co
dzień z podobnym sprzętem
mają do czynienia, to ciekawość nowych innych rozwiązań sprawiła, że oglądali,
dotykali, a niektórzy jeździli
eksponowanym sprzętem.
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa to najlepszy
program prewencyjny zapobiegania wypadkom,
a konferencja z całą prezentowaną tematyką wpisuje
się w ten istotny element
przeciwdziałania wypadkom. Kultura bezpieczeństwa wśród uczestników
procesów magazynowych
i transportowych oraz użytkowników sprzętu do tych
prac wykorzystywanego,
jest wciąż na niewystarczającym poziomie. Niemal każdy
z prelegentów zaprezentował przykłady zaniedbań,
czy rażącego naruszenia
obowiązujących norm i przepisów, jest więc nad czym
pracować. Z każdym rokiem
jest coraz lepiej, jednak, nie
można zaprzestać działań,
które wpływają na wzrost
świadomości, a tym samym
na bezpieczeństwo pracy
w magazynie.
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CAMSO - TAM GDZIE KOŃCZY SIĘ SZOSA

Źródło: Redakcja. Foto: Log4.pl

Pięć lat minęło jak doszło do połączenia firm Camoplast i Solideal, powstała firma o globalnym znaczeniu,
niezwykłym potencjale i wpływie na rynek. Postanowiono wówczas, że znaki towarowe jakie wnosiły te
dwie firmy będą zarządzane niezależnie, proces asymilacji przebiegał w sposób niezakłócony. Pięcioletnia
strategia została zrealizowana i przyszedł czas na nowe otwarcie, nową strategię rozwoju zakładającą powstanie nowego podmiotu tworzącego jeden organizm. W połowie br. powstała nowa firma CAMSO, łącząca
to co najlepsze w firmach Camoplast i Solideal, wieńcząca wysiłek ponad siedmiu tysięcy pracowników tej
firmy zakończony sukcesem w ciągu kilku lat wspólnego działania.
Nowa strategia zakłada wykorzystanie ugruntowanego
potencjału i jakości w nowym
wymiarze obsługi rynku pojazdów off-the-road, firma
Camso wyznacza nowe cele
wpisane w filozofię działania
bycia „Road Free”. To oznacza większe zaangażowanie
i budowanie autentycznych
relacji z klientami i dostawcami, aby móc rozwiązywać
problemy użytkowników
maszyn.
Spotkanie z partnerami biznesowymi w dniu
17 września br. w warszawskim hotelu Boss, było częścią strategii informacyjnej firmy reprezentowanej
przez Camso Polska S.A.
W spotkaniu wzięli udział
goście z centrali firmy,
Gregory Fossey – Dyrektor Handlowy na Europę
oraz Marcel Hrubcin Zone
Director, Eastern Europe –
Material Handling. Goście
w swoich wystąpieniach
podkreślali znaczenie polskiego rynku na operacyjnej
mapie firmy, bardzo dobrą
współpracę z Camso w Polsce oraz jakość komunikacji z rynkiem i partnerami.
Grzegorz Szkultecki, Prezes
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Zarządu Camso Polska S.A. gospodarz spotkania przedstawił przybyłym na spotkanie partnerom biznesowym
założenia nowej strategii
działania firmy, jej dotychczasowe osiągnięcia i plany dochodzenia do założonych celów. Firma obsługuje
cztery segmenty rynku: OTR
- maszyny pojazdy i urządzenia do transportu wewnętrznego, budownictwa,
rolnictwa oraz pojazdów
Powersports. Dwa z nich –
maszyny pojazdy i urządzenia do transportu bliskiego
oraz budownictwa, stanowią filary działalności na
polskim rynku i są źródłem
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największych przychodów
firmy. Na nich koncentrować będzie swoja uwagę
w działaniach i rozwoju,
natomiast w dwóch pozostałych segmentach, rozwój ten będzie realizowany
w sposób wyważony i z zachowaniem realiów rynku.
Krzystof Polesiak, Dyrektor
Regionu, Europa Centralno-Wschodnia - Opony i Gąsienice Budowlane, omówił
segment opon do maszyn
budowlanych, przedstawił
założenia nowej strategii
w tym segmencie rynku.
Zaprezentował nowe narzędzia komunikacji z klientami
wykorzystujące multime-

dialne rozwiązania, które
pozwalają na precyzyjne
określenie potrzeb klienta
i dobór odpowiednich opon
do jego maszyn.
Kulminacyjnym punktem
spotkania był okazjonalny
tort, który był symbolem
nowego otwarcia w jakości
działania nowej firmy Camso Polska S.A. , „Road Free”
- tam gdzie kończy się szosa,
tam działają specjaliści firmy i jej produkty. Niezwykły
potencjał firmy jest do dyspozycji partnerów biznesowych i klientów, nowa jakość
w działaniu nabrała oficjalnego wymiaru.

AUDYT GOSPODARKI ODPADAMI

Źródło: Stena Recykling. Foto: Stena Recykling

Pierwszym krokiem do optymalizacji systemu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie jest przeprowadzenie analizy systemu zarządzania odpadami. Dzięki
niej możliwe jest wdrożenie optymalnych rozwiązań.
– Aby zaprezentować przedsiębiorcy kompleksowe rozwiązanie w obszarze gospodarki
odpadami bardzo ważne jest,
żeby zacząć od przeprowadzenia audytu odpadowego,
takiego, który pozwoli nam na
zdiagnozowanie sytuacji aktualnej i zaproponowanie najlepszego możliwego rozwiązania – mówiAnna Nowakowska,
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling.
Audyt systemu zarządzania
odpadami w przedsiębiorstwie obejmuje szereg działań. Realizowany jest wywiad
na temat procesów produkcyjnych oraz analizowana
sytuacja prawna. Sprawdzane są również miejsca, w któ-

rych generowane są odpady,
analizowana wewnętrzna
logistyka przepływu oraz
sposobu gromadzenia i wywożenia odpadów. Pod uwagę brany jest m.in. używany
sprzęt, pojemność kontenerów i częstotliwość wywozu
odpadów. – Im audyt jest
szerszy, tym lepsze rozwiązania mogą zostać zaproponowane. W całym łańcuchu
gospodarowania odpadami
jest wiele elementów, które
można poprawić – wyjaśnia
Nowakowska.
W ramach optymalizacji
gospodarowania odpadami
możliwe jest m.in. usprawnienie systemu sortowania
odpadów. Wydzielenie do-

datkowych frakcji pozwala
na podniesienie wskaźnika
recyklingu i ograniczenie
liczby odpadów jakie trafiają na składowiska. Istotną rolę odgrywa również
skrócenie drogi jaką odpady pokonują od miejsca ich
generowania do miejsca
gromadzenia oraz zastosowanie prasokontenerów,
które pozwalają zmniejszyć

objętość odpadów. – Z naszych doświadczeń wynika,
że poprzez kompaktowanie
odpadów można zmniejszyć
ilość transportów nawet do
80 proc., a dzięki lepszemu
wysortowaniu surowców
obniżyć koszty gospodarowania odpadami o nawet
kilkadziesiąt tysięcy złotych
rocznie – mówi ekspertka
Stena Recycling.

reklama

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

www.exide.com

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
oczęstotliwości radiowej. To autonomiczny system, niewymagający kosztownej
instalacji w infrastrukturze. System 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
ELOprotectto automatyczny system bezpieczeństwa przeznaczony do montażu
w wózkach systemowych typu VNA oraz w wózkach do kompletacji i komisjonowania w magazynach wysokiego składowania. ELOprotectjest 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.
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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OUTSOURCING BHP

Źródło: Koalicji Bezpieczni w Pracy. Foto: Log4.pl

Usługi zewnętrzne w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracowników cieszą się zarówno w Europie jak
i Polsce coraz większą popularnością. Wyspecjalizowane firmy oferują szeroki wachlarz usług, począwszy od
najbardziej popularnych szkoleń BHP czy sprawowania stałego nadzoru nad warunkami pracy, aż po wsparcie
w zakresie wyboru, serwisu czy wymiany środków ochrony bezpośredniej. Wydzielenie na zewnątrz procesów
związanych z obszarem BHP pozwala pracodawcy efektywniej zarządzać firmą i skupić się na jej rozwoju,
a nie na działaniach związanych z dopełnieniem wymogów prawnych.
Z badania ESENER[1] wynika,
że zakłady pracy w krajach
Unii Europejskiej najczęściej w zakresie zewnętrznych usług BHP korzystają
z pomocy: lekarzy medycyny pracy (68%), specjalistów
ds. BHP (63%) i ekspertów
ds. zapobiegania wypadkom (52%). Przestrzeganie
wymogów prawnych związanych z bezpieczeństwem,
coraz częściej postrzegane
jest nie tylko jako obowiązek, ale również szansa na
uniknięcie kosztów związanych z wystąpieniem wypadku w zakładzie pracy.
Każdy pracodawca ma inne
potrzeby w zakresie zapew-

zewnętrzny zarekomenduje
i wdroży odpowiednie rozwiązania.
Kolejnym krokiem do zadbania o bezpieczeństwo
pracowników jest szczegółowe zapoznanie ich z istniejącymi zagrożeniami, przepisami prawa oraz obowiązkami.
W tym celu organizowane
są obowiązkowe szkolenia
wstępne i okresowe. Ich częstotliwość zależy od zajmowanego stanowiska. Na
przykład kadra zarządzająca,
kierownicy, brygadziści muszą odbyć szkolenie raz na
5 lat, natomiast pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych, na których wy-

nienia bezpieczeństwa swoim pracownikom. Firmy mają
rożne procesy produkcyjne
i w odmienny sposób muszą
je zabezpieczać. Już na etapie analizy potencjalnych
zagrożeń można skorzystać
z usług wyspecjalizowanego
dostawcy, który dokładnie
zbada strukturę organizacyjną oraz rodzaj i ilość zagrożeń (procesy pracy, maszyny itp.) występujących
w danym przedsiębiorstwie.
Na tej podstawie podmiot

konywane są prace szczególnie niebezpieczne powinni
odbyć szkolenie przynajmniej
raz na rok. Określona jest też
forma szkolenia i czas jego
trwania. Pracodawcy bardzo
chętnie zlecają szkolenia BHP,
które wiążą się z koniecznością napisania szczegółowego
programu szkoleń oraz przygotowaniem merytorycznym
w bardzo wielu obszarach
(bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa, prawo
pracy).
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– Obsługujemy w modelu
outsourcingowym ponad
700 firm. Są to zarówno duże,
wielooddziałowe korporacje
jak i mniejsze podmioty. Największą popularności cieszą
się usługi z zakresu sprawowania stałego nadzoru oraz
szkoleń BHP – mówi Michał
Sekunda, Dyrektor Działu
Handlowego SEKA S.A. –
Współpraca z zewnętrzną
firmą gwarantuje stały dostęp do zespołu ekspertów
z ogromnym zapleczem merytorycznym i wieloletnim
doświadczeniem. Pozwala to
zaoszczędzić czas i wpływa
na obniżenie kosztów.
Oprócz opracowanych zasad bezpieczeństwa, wiedzy i odpowiedzialności
wszystkich zatrudnionych
osób, bardzo ważne jest
wyposażenie ich środki
ochrony osobistej. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, spełniają one
inne funkcje. W przypadku
zakładów produkcyjnych
najważniejsza jest ochrona poszczególnych części
ciała. Z kolei pracownicy
służby zdrowia, przedstawiciele linii lotniczych czy

kasjerzy w sklepach potrzebują odzieży, która definiuje wykonywany zawód i jest
wizytówką firmy. Wymaga
to jednak od pracodawcy
ciągłego dbania o odzież,
z której codziennie korzystają pracownicy.
Wynajem i serwis odzieży
roboczej pozwala pracodawcy na uwolnienie własnych
zasobów i przeznaczenie ich
do realizacji swoich kluczowych celów biznesowych.
To firma zewnętrzna przejmuje wszelkie obowiązki
związane z kompleksowym
zarządzaniem usługą: przygotowaniem kompletów
odzieży dla pracownika
(dostosowanych do zakresu
realizowanych przez niego
zadań w miejscu pracy), praniem ich według ustalonych
standardów, kompleksową
logistyką magazynowania
i przygotowania odzieży,
a także regularnym dostarczeniem czystych kompletów. Dostawca pozostaje
właścicielem odzieży, dzięki
czemu klient nie musi ponosić wysokiego kosztu zakupu produktów.
czytaj dalej 

OŚWIETLENIE LED W MAGAZYNIE

Autor: Wojciech Podsiadły. Foto: Trilux

Szacuje się, że do 2020 roku oświetlenie LED będzie stosowane w 75% magazynów na świecie. Coraz większa liczba przedsiębiorców inwestujących w modernizację lamp potwierdza, że prognozy te mają szansę
się urzeczywistnić. Jedną z firm, która postanowiła zrealizować oszczędnościowy potencjał usprawnienia
oświetlenia, jest belgijska spółka Varo. Varo zajmuje się produkcją i globalną dystrybucją wyposażenia
ogrodowego oraz narzędzi elektrycznych i ręcznych marek Kreator, Powerplus i Varo. Firma posiada placówki
w Australii, Chinach i Hiszpanii, jednak siedziba i główny magazyn znajdują się w belgijskim Lier - nieopodal
międzynarodowego portu w Antwerpii.
Globalne centrum dystrybucyjne Varo zajmuje powierzchnię 24 000 metrów
kwadratowych. Każdego
dnia obsługiwanych jest
w nim kilka tysięcy palet,
a roczna liczba realizowanych zamówień sięga 2 000
000 – wliczają się w to zarówno drobne zamówienia
mieszane, jak i całe kontenery. Ze względu na duże
koszty energii elektrycznej,
firma podjęła decyzję o modernizacji oświetlenia.
Przed modernizacją
Pierwotny system oświetlenia magazynu w Lier
składał się z 370 zwieszanych reflektorów typu high-bay. – Strumień świetlny
emitowany przez oprawy
w magazynie Varo musiał
zapewnić odpowiednie natężenie światła na poziomie
wykonywania zadań wzrokowych. Przy wysokości
obiektu wynoszącej 12 metrów wiązało się to z dużymi
nakładami energetycznymi.
Oprawy reflektorowe gwarantujące uzyskanie zadanych normami parametrów
charakteryzują się bowiem
poborami pomiędzy 250

a 400 W – mówi Maciej Gronert, projektant oświetlenia
w firmie TRILUX Polska. –Przy
uwzględnieniu liczby lamp
koniecznych do oświetlenia
powierzchni 24 000 metrów
kwadratowych, dostrzega się
oszczędnościowy potencjał
modernizacji oświetlenia.
Zauważyło go również kierownictwo magazynu Varo –
dodaje Maciej Gronert. Dla
podjęcia ostatecznej decyzji
kluczowa była wizja lokalna
w obiekcie o podobnych
wymaganiach oświetleniowych. Reprezentantów Varo
przekonała jakość światła
i wymierne korzyści wynikające z wdrożenia linii świetlnych w technologii LED.
Wdrożone rozwiązanie
By uniknąć pomyłek podczas
kompletacji i pakowania,
w strefach gdzie wykonuje
się tego typu zadania, zapewniono natężenie światła na poziomie 300 lx, a na
stanowiskach wymagających
szczególnej precyzji - 500 lx.
W pozostałych częściach
magazynu za wystarczające
uznano natomiast 200 lx. –
Aby zminimalizować ryzyko
przykrego efektu olśnienia,

wykorzystano oprawy serii
TRILUX E-Line LED z wąskim
i wąsko-szerokim rozsyłem.
Ich zastosowanie pozwoliło
uzyskać jednorodne, pozbawione cieni oświetlenie – mówi Maciej Gronert,
projektant oświetlenia firmy
TRILUX Polska. –Rozwiązanie
to wyróżnia także emisja
światła o dobrej jakości przy
bardzo niskim zużyciu energii. W zależności od liczby
segmentów diodowych, E-Line LED charakteryzuje się
poborem mocy od 32 do 162
W, a jej wydajność świetlna
sięga 127 lm/W –dodaje.
Aby do maksimum wykorzystać oszczędnościowy
potencjał modernizacji,
w zakładzie zainstalowano
system zarządzania oświetleniem. Czujniki ruchu zamontowane w alejkach roboczych pozwalają uzależnić
oświetlenie stref pomiędzy
regałami od obecności pracowników. Gdy w korytarzach nikogo nie ma, lampy
są wygaszane. Intensywność
pracy opraw w hali załadunkowej jest natomiast dostosowywana do ilości światła

naturalnego docierającego
do pomieszczenia – tak, by
łącznie zapewniały wymagane natężenie światła.
Efekty wdrożenia
Modernizacja oświetlenia
została entuzjastycznie
przyjęta przez osoby zatrudnione w magazynie.
– Obsługując wózki widłowe i regały wysokiego składowania, nasi pracownicy
często spoglądają w górę.
Nowe lampy zwiększają
komfort wykonywania tego
typu zadań, dzięki wyeliminowaniu efektu nieprzyjemnych olśnień- mówi Nico de
Troyer, przedstawiciel Varo
odpowiedzialny za zagadnienia energetyki - Dodatkowo, światło diod ma dużo
bardziej naturalny kolor niż
reflektory. Operatorzy bardzo chwalą tę zmianę– uzupełnia. Powody do zadowolenia mają również Dyrektor
Finansowy i Zarząd spółki.
Wskutek wymiany sytemu
oświetlenia, rachunki za
energię elektryczną zmniejszyły się niemal o 60%.
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CZY REGAŁY Z PLATFORMĄ STEROWANĄ RADIOWO SĄ JUŻ STANDARDEM?

Autor: Kamil Kubicz. Foto: PROMAG SA

Znacznie większa przestrzeń magazynowa, poprawa wydajności pracy,
a także bezpieczeństwa składowanego towaru – to tylko niektóre z zalet regałów gęstego składowania
z platformą sterowaną radiowo. Nic
dziwnego, że z roku na rok popularność tego typu rozwiązań na polskim rynku magazynowym rośnie
- mówi Karolina Tokarz, Wiceprezes
Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu w PROMAG S.A.
Przestrzeń, wydajność,
bezpieczeństwo
Podstawową zaletą regałów gęstego
składowania z platformą sterowaną radiowo jest maksymalne wykorzystanie
przestrzeni magazynowej – może być
ono nawet o 30% większe niż w przypadku tradycyjnych systemów wjezdnych. Przemieszczanie ładunku przy
pomocy platformy pozwala bowiem
na zwiększenie gęstości i głębokości
składowania w kanale i minimalizuje
przestrzeń pomiędzy poziomami składowania.
− Zainteresowania tego typu produktami jest z roku na rok coraz większe.
Rynek kieruje się coraz bardziej w stronę rozwiązań zapewniających wysoką
efektywność a nie tylko i wyłącznie
niskimi kosztami na etapie inwestycji,
z czym mieliśmy do czynienia jeszcze
kilka lat temu. Inwestorzy są coraz
bardziej świadomi, że zyski – zarówno
finansowe jak i organizacyjne, wynikające z zastosowania tego typu systemu
składowania w dłuższej perspektywie czasu wielokrotnie przewyższają
koszty poniesione na etapie inwestycji
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– mówi Karolina Tokarz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
w PROMAG S.A.
W systemie proponowanym przez
PROMAG S.A. załadunek, rozładunek
oraz przemieszczanie jednostki ładunkowej w kanałach regałów wjezdnych
odbywa się przy pomocy półautomatycznego satelity sterowanego radiowo
za pomocą prostego w obsłudze pilota.
Dzięki temu możemy zminimalizować
liczbę korytarzy międzyregałowych
i ograniczamy zadania wózków widłowych do kilku podstawowych czynności: umieszczenia palety na początku
kanału, pobrania palety z końca kanału
przy rozładunku oraz przemieszczania
satelity pomiędzy kanałami. A to minimalizuje straty związane z ewentualnymi uszkodzeniami regałów. Bezkolizyjny ruch palet w kanale ma z kolei
znaczący wpływ na redukcję prawdopodobieństwa uszkodzenia ładunku.
Branża spożywcza i chłodnie
Regały gęstego składowania dedykowane są takim obiektom jak chociażby
chłodnie i mroźnie, gdzie maksymalne
wykorzystanie przestrzeni ma ogromne
znacznie przede wszystkim z uwagi na
wysokie koszty związane z koniecznością utrzymaniem niskiej temperatury
wewnątrz obiektu. W tego typu rozwiązania inwestować powinny także
magazyny ze stosunkowo mało zróżnicowanym asortymentem, magazyny
szybko rotujące, w których utrzymywane jest wysokie tempo pracy, a także
cała branża spożywcza (a w szczególności mleczarska i producenci napojów),
gdzie wymagane jest z kolei zachowa-

nie efektywnej rotacji w systemie FIFO.
Regały gęstego składowania z satelitą
AutoMAG z powodzeniem mogą pracować także w magazynach „ciepłych”.
Wysoki współczynnik wykorzystania
kubatury magazynu, jaki można uzyskać inwestując w system gęstego składowania sterowany radiowo, przekłada
się bezpośrednio na obniżenie średniego kosztu składowania jednej palety.
Regały z platformą sterowaną radiowo
pozwalają także obniżyć koszty operacji magazynowych (m.in. minimalizują czas jałowych przejazdów wózków
widłowych) i zapewniają wzrost bezpieczeństwa eksploatacji (operator nie
musi wjeżdżać w głąb bloku regałowego) oraz szybkie i ciche przemieszczanie palet, co poprawia z kolei komfort
pracy w magazynie.
− Musimy pamiętać, że specyfika
funkcjonowania każdego magazynu
jest inna, a to narzuca konieczność
indywidualnego doboru parametrów
wyposażenia m.in. w zakresie wydajności i wytrzymałości. Dlatego produkowane przez nas systemy gęstego
składowania z półautomatycznym satelitą AutoMAG wyposażone są także
w szereg funkcji dodatkowych i różne
tryby pracy. Co ważne, mogą być obsługiwane przez wszystkie typy wózków widłowych i pracować w systemie
FIFO i LIFO. Poza tym posiadają zabezpieczenia przed rozładowaniem się
baterii w trakcie pracy, zaawansowany
system zabezpieczenia położenia ładunku i awaryjnego zatrzymania oraz
system antykolizyjny, dzięki któremu
w jednym kanale mogą pracować dwie
satelity – dodaje Karolina Tokarz.

HYBRYDOWY ZBIÓR JABŁEK

Autor: Wojciech Podsiadły. Foto: Still

Zbiory jabłek w Polsce
trwają zazwyczaj od połowy września do połowy października. W tym
czasie sadownicy muszą
zerwać i przetransportować kilka milionów ton
owoców. Jakich maszyn
używa się, by przewiezienie takich ilości produktu
w zaledwie miesiąc było
możliwe?
Polska jest globalnym potentatem w zakresie produkcji jabłek. Według danych Informacyjnej Agencji
Radiowej, w zeszłym roku
zebrano w naszym kraju
ponad 3 miliony ton tych
owoców. I choć prognozuje
się, że ze względu na suszę
plony w tym roku nie będą
tak duże, to i tak sadownicy mają ręce pełne roboty.
W przeprowadzeniu zbiorów
coraz częściej pomagają im
specjalistyczne maszyny.
Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach działań
wspierających sadowników
udało się wykorzystać całość środków z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Polska, otrzymując do dyspozycji 17,4 mld euro, była
największym beneficjentem projektu. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyło
się wsparcie udzielane w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".
Skorzystało z niego około
54 tysiące rolników, którzy
uzyskali pomoc na inwestycje w wysokości ponad
9,3 mld zł. Kwota ta pozwoliła im na unowocześnienie
gospodarstw – w tym zakup
ok. 300 tys. maszyn i urządzeń do produkcji rolnej
oraz budowę lub modernizację ponad 3,2 mln m2 budynków gospodarczych. W co
zainwestowali sadownicy?
Jakie maszyny pomagają im
podczas zbiorów?

Maszyny dostosowane
do jabłek
Sadownicy mechanizują
dziś działania na każdym
etapie prac - od zbioru plonów poczynając. Urządzenia
dobiera się w zależności od
kategorii owoców. W przypadku jabłek deserowych,
wykorzystuje się maszyny wyposażone w mobilne
platformy. Stojący na nich
pracownicy umieszczają zrywane owoce na taśmowych
przenośnikach, z których
trafiają one do napełniarki i dalej – do pojemników
zbiorczych. Zastosowanie
w procesie zbioru owoców
przemysłowych znajdują
natomiast kombajny wyposażone w wałek z gumowymi łopatami, zgarniającymi
spady pod kosz zbierający.
Po wyczyszczeniu przy pomocy specjalnych szczotek
z trawy i liści, jabłka trafiają
na taśmę i do skrzyniopalet.
Transport z sadu
Niezależnie od tego, czy
zbierane są jabłka deserowe
czy przemysłowe, w transporcie ładunku do magazynu wykorzystuje się wózki
widłowe. Popularnością
wśród producentów owoców cieszą się pojazdy spalinowe na LPG. – Sadownicy
chętnie wybierają modele
serii RX 70. Wykorzystujące
elementy technologii hybrydowej wózki są wydajne,
ergonomiczne i energooszczędne – mówi Tobiasz Ja-

kubczak, specjalista ds.
produktu STILL Polska.
- Pojazdy przeznaczone do transportu jabłek
prawie zawsze doposaża
się w obrotnicę. Pozwala
ona znacząco zwiększyć szybkość wykonywania poszczególnych operacji
oraz ograniczyć
liczbę osób zaangażowanych
w transport. Coraz
częściej wprowadza się również układy zmniejszające
ryzyko wypadków, takie jak
ograniczniki wysokości podnoszenia czy zabezpieczenia
opuszczania wideł – tłumaczy Jakubczak. Obrotnica
to osprzęt pozwalający na
obrót wideł o 360°. Dzięki zastosowaniu razem ze
skrzyniopaletami, rozwiązanie pozwala na rozładunek
bez konieczności ściągania
palety z wideł. Dzięki temu,
znacząco ogranicza się liczbę wykonywanych operacji, co przyspiesza prace
transportowe i do minimum
redukuje liczbę osób zaangażowanych w to zadanie.
Tego typu wózki pozwalają
przeprowadzić ogół niezbędnych działań związanych z transportem jabłek
w mniejszych gospodarstwach rolnych. Działający
na większą skalę sadownicy,
oprócz standardowych rozwiązań, wykorzystują również bardziej specjalistyczny
sprzęt.

Rozwiązania dla magazynu
Duzi producenci, posiadający własne chłodnie i sortownie, wykorzystują w tych
obiektach wózki podnośnikowe. – Zastosowanie znajdują tu elektryczne wózki
wysokiego podnoszenia
– mówi Tobiasz Jakubczak.
– Maszyny akumulatorowe
nie emitują spalin, nie wymagają więc dodatkowej
wentylacji magazynu. Reach-trucki o dużym zasięgu
pozwalają również na spiętrzanie ładunku na kilku poziomach, co przekłada się na
oszczędności powierzchni
magazynowej – dodaje specjalista ds. produktu STILL
Polska. Z sortowni i magazynów owoce trafiają na
ciężarówki i do odbiorców
w kraju i na świecie. Według
danych Eurostatu, w sezonie
2013/2014 polski eksport
jabłek wyniósł 854 tysięcy
ton. Nasze owoce trafiają
m.in. na Białoruś i do Kazachstanu, ale również do krajów
Afryki Północnej.
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POSADZKA PRZEMYSŁOWA – FUNDAMENT REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

Autor: Mariusz Kołodziejczak, NEDCON Siliesia

Od autora
Jestem inżynierem – statykiem w firmie NEDCON Silesia. Jestem także jej delegatem do prac w grupach technicznych Europejskiej Federacji Regałowej (ERF), która jest częścią struktury szerzej znanego FEM-u (Europejskiej Federacji Składowania)
zajmującą się regałami magazynowymi. W grupach tych wspólnie z najlepszymi ekspertami na kontynencie pracujemy nad
dokumentami wyznaczającymi standardy bezpiecznego projektowania, w tym także nad rewizją obowiązujących norm do
projektowania, użytkowania i specyfikacji systemów regałowych.
Tym artykułem chciałbym zwrócić uwagę na często niestety zapomniany lub omijany temat posadzki w magazynie. Jednym
z podstawowych aspektów bezpiecznego i komfortowego użytkowania systemów składowania jest zadbanie o to, by posadzka bezawaryjnie przenosiła specyficzne obciążenia od regałów magazynowych. Zagadnienie to nie jest jedynie drobnym
szczegółem, ale wręcz fundamentem uczciwego i odpowiedzialnego planowania inwestycji.
Każdy inwestor musi być świadomy, że odpowiada za wyspecyfikowanie wymagań dla dostawców regałów i wózków magazynowych jak również dla projektanta i wykonawcy posadzki. Jego zadaniem jest więc zagwarantowanie sprawnego
przepływu informacji między tymi wszystkimi stronami. To pozwoli ostatecznie cieszyć się udaną i bezpieczną inwestycją.
mgr inż. Mariusz Kołodziejczak, NEDCON Siliesia
Posadzka w hali magazynowej jest dla
regałów tym samym co stopy i ławy
fundamentowe dla każdej konstrukcji budowlanej. Musi ona bezpiecznie
i bez znaczących odkształceń przenieść
obciążenie na podłoże. Systemy wysokiego składowania generują wielotonowe naciski, skupione na bardzo małej
powierzchni które muszą być wzięte
pod uwagę przy projektowaniu posadzki lub przy sprawdzaniu jej nośności
w przypadku kiedy obiekt istnieje już
przy planowaniu wyposażenia.
Posadzki przemysłowe muszą spełniać wiele wymagań. Powinny być estetyczne, łatwe w konserwacji, szczelne,
antypoślizgowe, odporne na ścieranie
i pylenie, a czasem odporne na działanie środków chemicznych. Przede
wszystkim jednak muszą być trwałe
i wytrzymałe. Muszą umożliwić bezawaryjne przenoszenie obciążeń przez
długi okres czasu. To znaczy, że nie
mogą one pękać ani zbytnio się odkształcać w czasie użytkowania. Jest to
bardzo istotne dla bezpiecznego funkcjonowania systemów składowania.
Zgodnie z normą EN15629 dotyczącą specyfikacji urządzeń do składowania to PODMIOT SPECYFIKUJĄCY,
czyli inwestor lub jego przedstawiciel
(np. integrator, inwestor zastępczy) jest
odpowiedzialny za potwierdzenie że
posadzka jest zdolna do przeniesienia
obciążeń od regałów i mechanicznych
urządzeń do ich obsługi. Musi on zagwarantować że jest ona wystarczająco
wytrzymała i sztywna. Inwestor powinien otrzymać listę wymagań dotyczących posadzki od dostawców wózków
przemysłowych i regałów magazynowych. Te wymagania powinien przekazać do projektanta posadzki w celu
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uwzględnienia ich przy projektowaniu,
lub w celu zweryfikowania, czy istniejąca posadzka je spełnia. Trzeba rozumieć, że nośność posadzek zależy od
ich konstrukcji, charakterystyki podłoża, oraz od rozkładu obciążenia. Tylko

pomocą analizy II-go rzędu, która bierze pod uwagę wpływ odkształceń na
rozkład sił wewnętrznych w konstrukcji. Powinny być podane w jednostkach
siły wraz z geometrią słupa i stopy jak
na przykładowym rysunku poniżej.

Przykładowy rysunek przedstawiający naciski na posadzke systemu regałowego

uprawniony i doświadczony projektant
po uwzględnieniu danych od dostawców wózków i regałów dysponuje wiedzą i umiejętnościami do określenia
czy dana posadzka nadaje się do użytkowania w planowany sposób. Żaden
przedstawiciel firm handlujących systemami składowania lub mechanicznymi urządzeniami do ich obsługi nie
może zapewnić o jakości posadzki.
Wymagania dostawcy regałów magazynowych odnośnie posadzki zawierają w sobie przede wszystkim
warunki wytrzymałości i sztywności.
Projektant regałów powinien określić
charakterystyczne wartości nacisków
punktowych, zarówno długotrwałych,
jak i krótkotrwałych, tj. z uwzględnieniem obciążeń od obsługi. Naciski te
powinny być oczywiście obliczone za

Dopełnieniem tych informacji jest
plan kotwienia, czyli rzut konstrukcji hali z dokładnie zwymiarowanymi
punktami położenia stóp systemu regałowego, naniesionymi maksymalnymi wartościami nacisków w każdym
punkcie, oraz szczegółem kotwienia
regałów. Taki plan pozwala optymalnie
zaprojektować posadzkę z uwzględnieniem rozmieszczenia dylatacji i ewentualnych kolizji kotew ze zbrojeniem.
Mimo, że przy projektowaniu regałów
połączenie słupa z posadzką modelowane jest z użyciem rotacyjnej więzi
sprężystej moment zginający uzyskany
na tej podporze może zostać pominięty
przy projektowaniu posadzki. Jego wartość jest pomijalnie mała w stosunku
do momentów zginających w płycie
posadzki spowodowanych obciąże-

niem pionowym. Bardzo istotne jest
też, aby projektant regałów magazynowych przekazał wartości nacisków dla
projektanta posadzki wyrażone w jednostkach siły (np. w kN), a nie naprężeń
(np. MPa) wyznaczonych zgodnie z metodą z normy do projektowania regałów EN 15512. Metoda ta bowiem służy
tylko dobraniu odpowiedniej grubości
stopy ze względu na wytrzymałość na
docisk betonu. Nie jest ona niestety

powstają na skutek przyłożonego obciążenia, w czasie użytkowania i są tym
większe im mniej sztywna jest sama
płyta posadzki lub podłoże pod nią.
O ile równomierne osiadanie posadzki nie jest problemem z punktu widzenia bezpieczeństwa obsługi regałów,
o tyle osiadanie nierównomierne generuje wzrost kąta obrotu powierzchni
posadzki w stosunku do poziomu, czyli
„przewraca” regał.

Wpływ osiadania posadzki na konstrukcję regału

zgodna z metodami Eurokodu 2 stosowanego przy projektowaniu konstrukcji
betonowych, a więc i posadzek przemysłowych. Projektant posadzki znając
wartości sił, oraz geometrię słupa i stopy powinien sam wyznaczyć efektywne
pole naprężeń potrzebne do określenia
nośności posadzki.
Kryterium sztywności płyty posadzki
jest aktualnie przedmiotem prac grup
roboczych ERF, co zakończy się w niedługim czasie publikacją dokumentu
FEM 10.2.14 dotyczącego posadzek
przemysłowych. Na dzień dzisiejszy,
zgodnie z EN 15512 projektant regałów
może założyć, jeśli nie zostanie poinformowany inaczej, że posadzka jest
quasi-sztywna, czyli że jej odkształcenia są pomijalnie małe. Norma ta niestety nie określa dokładni kiedy nie
wolno posadzki uznać za quasi-sztywną, ani jak ewentualnie uwzględniać
wpływ odkształcenia posadzki na regał pozostawiając to do rozpatrzenia
indywidualnie przez kompetentnego
projektanta-statyka.
Przede wszystkim jednak należy odróżniać odkształcenia posadzki od tolerancji jej wykonania. Odkształcenia

Osiadanie nierównomierne przy założeniu stałej sztywności płyty posadzki
i podłoża może występować na skrajach płyty, oraz w miejscach jej nierównomiernego obciążenia, np. przy
słupach regałów, podestów czy maszyn. Pochylenie posadzki prowadzi
do odchylenia od pionu ram regału,
zwłaszcza gdy występuje w kierunku
w poprzek drogi transportowej. Przy
wysokości ramy sięgającej nawet kilkanaście metrów już niewielki kąt obrotu
skutkuje znacznym wychyleniem, które nie może być pominięte w analizie
muszącej przecież uwzględniać efekty
II-go rzędu.
Norma EN 15620 dotycząca tolerancji,
odkształceń i luzów manipulacyjnych
określa, że przy projektowaniu regałów
obsługiwanych automatycznie (przez
układnice) posadzkę można uznać za
quasi-sztywną, a więc jej odkształceń
można nie uwzględniać w obliczeniach
zachowując wymagany poziom bezpieczeństwa jeśli:
• kątowy obrót płyty posadzki w każdym jej miejscu nie przekracza arctg
1/2000,
• odkształcenie pionowe posadzki nie

przekracza nigdzie 1/2000 wysokości magazynu,
• odkształcenie pionowe posadzki nie
przekracza nigdzie 1/2000 szerokości magazynu.
Są to dość restrykcyjne wymagania,
które oczywiście zwiększają cenę posadzki. Powodowane są one nawet nie
tyle względem wytrzymałości regału co
ograniczeniem jego odkształceń. Systemy automatyczne nie dość, że często są bardzo wysokie (nawet ponad
20 metrów), projektowane są z minimalnymi luzami manipulacyjnymi aby
zajmować jak najmniej przestrzeni,
oraz obsługiwane są bez udziału człowieka co z jednej strony eliminuje możliwość błędu ludzkiego, ale z drugiej
nie pozwala uwzględniać na bieżąco
ewentualnych odkształceń przy pozycjonowaniu ładunku. Już nawet tak
małe osiadanie, jak 1mm na odcinku
2m przy regale o wysokości 20 metrów
powoduje odchylenie szczytu regału
o 1 cm. Większe odchylenie wraz z odchyleniem masztu układnicy i wszelkimi imperfekcjami montażowymi może
doprowadzić do kolizji, awarii, a nawet
tragedii.
Niestety, norma EN15620 podobnie
jak norma do projektowania EN15512
nie precyzuje jasno, kiedy posadzkę
można uznać za quasi-sztywną dla innych systemów regałowych. Do czasu
pojawienia się dokumentu FEM 10.2.14
o którym wspomniano wcześniej obowiązkiem inwestora jest poinformowanie projektanta regałów o możliwych
odkształceniach posadzki, aby mógł je
uwzględnić przy projektowaniu bezpiecznej konstrukcji.
Podobnie jest w przypadku dylatacji
w posadzce. Normy regałowe zalecają
unikać dylatacji przebiegających pod
konstrukcją regałów. W przypadku
gdy jest to niemożliwe inwestor musi
powiadomić dostawcę systemu regałowego o projektowanych przemieszczeniach względnych oddzielonych dylatacją płyt posadzki. Problem stanowią
tu najczęściej dylatacje konstrukcyjne,
gdzie w przeciwieństwie do dylatacji
przeciwskurczowych przemieszczenia
te mogą mieć znaczący wpływ na stateczność lekkich i wrażliwych konstrukcji regałów. Niezależnie od sprawdzenia
wytrzymałości regałów zawsze należy
rozpatrywać siatkę dylatacji w posadzce aby zapewnić minimalne odległości
od krawędzi płyt przy kotwieniu. Kotwy
umieszczone zbyt blisko dylatacji mogą
powodować pękanie posadzki w tym
miejscu.
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Zgodnie z normą EN15629 dotyczącą
specyfikacji urządzeń do składowania
podmiot specyfikujący ma obowiązek
poinformowania dostawcę regałów
o kilku dodatkowych charakterystykach posadzki. Powinien on określić
materiał z jakiego wykonana jest posadzka i czy ma ona jakieś dodatkowe warstwy wierzchnie. W przypadku
posadzek betonowych należy podać
grubość posadzki, klasę betonu oraz
określić czy beton będzie zarysowany
gdyż wpływa to na zaprojektowanie
stopy słupów regałowych oraz dobór
odpowiednich kotew. Istotne jest zweryfikowanie czy w betonie stosowano
chemiczne dodatki które mogą powodować korozję stóp i kotew, gdyż
może to wymagać stosowania stali
nierdzewnych lub innych rozwiązań
skutecznie zabezpieczających przed
agresją chemiczną. W końcu należy

16

Eksploatacja

przekazać informacje o obecności cięgien sprężających, zbrojenia, przewodów elektrycznych czy innych instalacji wewnątrz płyty których należałoby
unikać przy wierceniu.
Kolejnym, bardzo ważnym kryterium
dotyczącym posadzki jest tolerancja
jej wykonania. Norma EN15620 prezentuje wymagania co do płaskości
i wypoziomowania posadzki w zależności od klasy regałów. Nie zawiera
ona niestety informacji dotyczących
wszystkich typów systemów składowania dlatego bardziej kompletnych
wymagań należy spodziewać się we
wspomnianym już dokumencie FEM
10.2.14. Oczywiście tolerancja wykonania posadzki w większości przypadków nie wpływa ani na stateczność, ani
na możliwość zmontowania regałów,
gdyż wszelkie nieznaczne nierówności
można zniwelować za pomocą stalowych podkładek lub podlewek z zaczynu cementowego. Kryteria dokładności wykonania posadzek gwarantują
jednak bezpieczeństwo obsługi regału
przy założonych w projekcie współczynnikach bezpieczeństwa. Zwłaszcza w przypadku regałów z bardzo
wąską ścieżką transportową (VNA)
niewielkie nawet pochylenie przy
wysokim regale prowadzi do znacznego wychylenia masztu wózka od
pionu i grozi kolizją. Jazda wózkiem

w wąskiej ścieżce z podniesionym ładunkiem po niewystarczająco płaskiej
nawierzchni może z kolei doprowadzić
do niebezpiecznego „rozhuśtania” ładunku.
Należy pamiętać, że określone w normie luzy manipulacyjne zapewniają
bezpieczną obsługę tylko przy zachowaniu wskazanych przez nią tolerancji.
Oczywiście bezpieczeństwo to zależy
także od sztywności masztu wózka,
dlatego należy zawsze się upewnić
czy wymagania dostawcy wózków co
do posadzki nie są bardziej restrykcyjne od wymagań EN15620.
Podsumowując, zapewnienie bezpiecznej i komfortowej obsługi regałów magazynowych wymaga aby inwestor zagwarantował, że posadzka
jest odpowiednia, to znaczy, że jest
wystarczająco wytrzymała, sztywna
i dokładnie wykonana. Odpowiedzialnością inwestora w świetle norm regałowych jest dostarczenie właściwych
danych do dostawcy regałów, wózków oraz projektanta i wykonawcy
posadzki i wymaganie od tych stron
ich uwzględnienia.

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com

MAGAZYN BEZPIECZNYM MIEJSCEM PRACY
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Konferencja „Magazyn
bezpiecznym miejscem
pracy”, to projekt edukacyjno-szkoleniowy,
mający na celu poprawę
bezpieczeństwa pracy
w obszarach gospodarki
magazynowej, logistyce
wewnętrznej i dystrybucji, poprzez promowanie
zasad oraz innowacji organizacyjnych i technicznych, czyniąc te obszary,
bezpiecznym miejscem
pracy.
O rg a n i za t o re m ko n fe rencji, która odbyła się
22 października br. było
Polskie Stowarzyszenie
Techniki Magazynowej
z siedzibą w Poznaniu, które
wśród wielu zadań ujętych
w statucie Stowarzyszenia,
zapisaną ma aktywną promocję bezpieczeństwa pracy w magazynie. Tworzenie
struktur mających na celu
budowanie kultury bezpieczeństwa wszystkich uczestników procesów magazynowych i dystrybucyjnych oraz
podnoszenie świadomości,
wszystkich grup pracowniczych, zaangażowanych
w procesy pracy gospodarki magazynowej i logistyki

oraz specjalistów z instytucji
i firm zajmujących się bezpieczeństwem pracy.
Konferencja „Magazyn bezpiecznym miejscem pracy”,
to wydarzenie, na którym
specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką
bezpieczeństwa pracy, zaprezentowali wyniki badań
oraz przedstawili najnowsze
rozwiązania ze swoich dziedzin. Uczestnicy konferencji
z pomocą specjalistów przeprowadzili audyt swojego
magazynu, oceniając poziom
jego bezpieczeństwa. Przedstawiona została symulacja
strat finansowych poniesionych w wyniku wypadku.
Zaprezentowano nowości
techniczne i organizacyjne,
poprawiające bezpieczeństwo pracy w procesach
składowania, dystrybucji
i logistyki wewnętrznej.
Referat wprowadzający do
konferencji przedstawiła
dr Barbara Krzyśków, z Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy Państwowego Instytutu Badawczego, którego
temat „Odpowiedzialność
za zaniedbania i skutki wypadków w magazynie, jak
się przed nią zabezpieczyć,
czy to możliwe?” był dosko-

Barbara Krzyśkow

wewnętrznej. Na konferencji wykorzystano bogate
doświadczenie członków
Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej,
w obszarach ich działalności
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nałym wprowadzeniem do
pozostałych tematów.
– Przepis art. 207 § 1 Kodeksu pracy ustala, że odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy

jest pracodawca. Taka odpowiedzialność potwierdzona
jest również treścią przepisu
art. 283 Kp, w której ustawodawca określa przesłanki
odpowiedzialności wykroczeniowej. Zgodnie z tym
przepisem wykroczeniem
jest każde niedopełnienie
obowiązków w dziedzinie
bhp wynikających z przepisów i zasad bhp. Odpowiedzialność za wykroczenia
w dziedzinie bhp nie jest
jedyną formą odpowiedzialności, a pracodawca nie jest
jej jedynym podmiotem. –
mówiła dr Barbara Krzyśków
Odpowiedzialność za stan
bezpieczeństwa i higieny
pracy może również być
odpowiedzialnością karną
w przypadku, jeżeli zaniedbania w zakresie realizacji
wymagań bezpieczeństwa
i higieny pracy powodują
bezpośrednie zagrożenie dla
życia i zdrowia pracowników.
Obok odpowiedzialności za
stan bezpieczeństwa i higieny pracy, którą ponosi przede
wszystkim pracodawca oraz
osoby kierujące pracownikami w zakresie swoich kompetencji prawo przewiduje
odpowiedzialność za skutki
złego stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy w magazynie.
Będzie to odpowiedzialność za wypadki przy pracy
i choroby zawodowe. Odpowiedzialność ta będzie proporcjonalna do zaistniałych
skutków wypadku lub choroby. W przypadku wypadków śmiertelnych, ciężkich
i zbiorowych postępowanie
prowadzi każdorazowo prokurator, po zawiadomieniu
o takim wypadku przez pracodawcę. W tym przypadku,
jeżeli przyczyną wypadku
jest nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp odpowiedzialność będzie ponosił
każdy, nie tylko pracodawca, ale też osoba kierująca
pracownikami a w niektórych przypadkach również

pracownika służby bhp lub
każda inna osoba, której
działanie lub zaniechanie
przyczyniło się do zaistnienia wypadku lub choroby
– podkreślała dr Barbara
Krzyśków.
Za skutki wypadku przy
pracy lub choroby zawodowej pracodawca może
również ponieść odpowiedzialność cywilną, będącą
rekompensatą strat i kosztów oraz zadośćuczynieniem
za szkody i cierpienia związane z wypadkiem lub chorobą. Odszkodowanie to jest
bardzo szerokie i obejmuje
nie tylko straty rzeczywiste,
ale też przyszłe, związane
z niemożnością wykonywania pracy, zmniejszeniem
możliwości zarobkowania
lub zmniejszeniem perspektyw życiowych. W prezentacji przedstawione były formy
odpowiedzialności, zasady
odpowiedzialności, podmioty odpowiedzialne oraz
co zrobić, żeby ograniczyć
odpowiedzialność poszczególnych podmiotów.
Współczesny magazyn
dosłownie tętni życiem,
przemieszczanie się ludzi
i towarów jest naturalnym
procesem, dlatego organizacja tego ruchu jest bardzo
ważnym elementem bezpieczeństwa. Organizacja
ruchu w magazynie a bezpieczeństwo pracy. Jaki
wpływ na bezpieczeństwo
w magazynie ma prędkość
jazdy wózków widłowych?
Taki temat swojego wystąpienia przygotował Antoni
Saulewicz, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Techniki
Magazynowej
W wystąpieniu omówił
wpływ prędkości jazdy wózków czołowych na bezpieczeństwo z uwzględnieniem
wpływu innych czynników
na powstawanie wypadków
związanych z użytkowaniem
wózków jezdniowych. Przedstawił wyniki pomiarów

Antoni Saulewicz

i analiz prędkości jazdy wózków czołowych w różnych
warunkach na podstawie
badań przeprowadzonych
w jednym z magazynów.
Przedstawił również wyniki
badań wykazujące zależności długości drogi zatrzymania wózka czołowego średniej wielkości od prędkości
jazdy wózka. Ekspert podał
zalecane wartości prędkości
jazdy wózka w różnych warunkach.
O tym, Czy bezpieczeństwo musi kłócić się z wydajnością w logistyce? Jak
zapewnić bezpieczną eksploatację wózków widłowych w magazynie, nie
rezygnując jednocześnie
z efektywności? Opowiadał

można osiągnąć to usprawniając organizację pracy,
planując zadania. Zdarza
się jednak, że managerowi
nie wystarcza wiedzy i doświadczenia… lub „target”
jest nieosiągalny w świetle
dostępnych środków technicznych i organizacyjnych.
W takich sytuacjach rodzi się
pokusa by przyspieszyć prace magazynierów kosztem…
BHP. Czasem manager „przymyka oko” na to co dzieje
się w magazynie, czasem
zaś wymusza ryzykowne zachowania na pracownikach.
Pracuje się zbyt długo, pomijając „czasochłonne” elementy procedury związane
z bezpieczeństwem pracy.
Łamane są przez operatorów

Jarosław Kociszewski

Jarosław Kociszewski, Prezes i dyrektor zarządzający
ELOKON Logistics. W dobie
gospodarki rynkowej konieczne jest stałe podnoszenie efektywności realizacji
zadań logistycznych. Czasem

wózków widłowych oraz magazynierów nieraz elementarne zasady BHP. Co gorsza
taki stan rzeczy z czasem
staje się „normą”. Tragicznym jest fakt, iż najczęściej
dopiero wypadek powoduje

opamiętanie i urealnienie
norm realizacji zadań czy
reorganizację magazynu
w odniesieniu do zadań jakie
mają być w nim realizowane.
Tymczasem koszt pojedynczego wypadku wynosi średnio od 12.000 do
63.500 złotych w zależności
od liczy osób zatrudnionych
w zakładzie pracy – twierdził Jarosław Kociszewski.
Koszt wypadków przy pracy
w gospodarce magazynowej
i transporcie szacuje się na
100 miliardów złotych rocznie. W skali kraju daje to ok.
3% PKB. Inwestycja w bez-

jewództwa mazowieckiego.
Dane nie napawają optymizmem, w bardzo wielu
przypadkach stwierdzono
nieprawidłowości, które
skutkować mogły wypadkiem.
Najczęściej stwierdzonym
takim przypadkiem było
to, że wózki widłowe mógł
uruchomić każdy, brak było
zabezpieczeń przed nieuprawnionym uruchomieniem wózka widłowego.
Analizując zaistniałe zdarzenia i wypadki bardzo często
występowało najechanie
wózkiem widłowym na pie-

Anna Wójcik

pieczeństwo i optymalizacja wydatków ponoszonych
na transport wewnętrzny
są ze sobą nierozerwalne.
Wypadek i związane z tym
straty materialne, przestoje
w produkcji lub procesach
logistycznych czy wreszcie
niewłaściwe użytkowanie
maszyn przez pracowników
oznaczają wysokie koszty
dla przedsiębiorstwa, których można byłoby uniknąć
– podsumował ekspert.
Wózek widłowy, jako przyczyna wielu niebezpiecznych i niepożądanych zdarzeń w magazynie, kontrole
wózków widłowych przez
Państwową Inspekcję Pracy.
Ten zawsze na czasie temat
referowała nadinspektor
Anna Wójcik, z Państwowej
Inspekcji Pracy. Prezentacja
bazowała na przeprowadzonych kontrolach wózków
widłowych w 40 dużych
magazynach na terenie wo-

szego poruszającego się po
magazynie.
Podstawowe wymagania
obowiązujące w funkcjonowaniu obiektów magazynowych, audyt bezpieczeństwa w magazynie, koszty
wypadków w magazynie
– czy ktoś to liczy? Taki temat przygotował Tomasz
Chojnacki, ekspert Polskiego
Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Mówiąc o audycie bezpieczeństwa zachęcił
uczestników do wypełnienia ankiety, która pozwoli
na wstępną ocenę poziomu
bezpieczeństwa w zarządzanych magazynach.
W prelekcji przedstawił
ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa w magazynie. Bezpieczeństwo
widziane oczami logistyka
– spojrzenie na praktyczne strony funkcjonowania
magazynów, a nie tylko na
kwestie prawne i organi-
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Tomasz Chojnacki

zacyjne, za które odpowiedzialne są wewnętrzne służby bhp. Niebezpieczeństwa
występujące w magazynie
zaprezentował na z życia
wziętych przykładach znanych niezgodności, błędów,
uszkodzeń, itp. Wypadki
w magazynach przedstawił
w analizie kilku przykładów
znanych wypadków z krótkim komentarzem.
Jak ważny jest odpowiedni
dobór opon w samochodzie
wiedzą wszyscy, w przypadku opon do wózków widłowych, ten aspekt się nieco
bagatelizuje. O tym jaki
wpływ ma właściwy dobór
opon, na bezpieczeństwo
pracy i czy warto zwracać
na to uwagę, mówił w swoim
wystąpieniu Artur Skorupa,
ekspert Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Opony przenoszą cały

stawił rodzaje opon i ich
charakterystyki, gdzie w jakim środowisku najlepiej się
zachowują, wskazał na czynniki obniżające właściwości
opon. Pokazał na próbkach
demonstracyjnych przekroje
opon pokazując ich budowę
i cechy szczególne, które
mają wpływ na własności
eksploatacyjne.
Opony należy dobierać biorąc pod uwagę szereg czynników, po to by mieć gwarancję bezpiecznej i efektywnej
pracy. Czasami, w magazynie
występują takie okoliczności, które sprawiają, że
bardzo precyzyjnie trzeba
dobrać opony, aby nie narazić na uszkodzenia towaru –
twierdził ekspert.
Jak gdyby w odpowiedzi
na referat pani Nadinspektor, Jarosław Kociszewski
w prelekcji „Jak zmniej-

Artur Skorupa

ciężar towaru i wózka, musza więc spełniać określone
wymagania. Ekspert przed-
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szyć ryzyko kolizji wózków
widłowych w magazynie?
Przegląd systemów ostrze-

gawczych dla wózków widłowych: wykrywających
pieszych, antykolizyjnych
i bezpiecznego cofania.”
Omówił dostępne systemy
i rozwiązania zapobiegające
kolizji w magazynie.
Systemy kontrolno-ostrzegawcze dla wózków
widłowych są zaawansowanymi i skutecznymi narzędziami do podnoszenia
poziomu bezpieczeństwa
w magazynie. Ich najważniejsze funkcje to ostrze-

mniej wypadków. Systemy
kontrolno-ostrzegawcze to
większe bezpieczeństwo
ludzi i sprzętu, większa dbałość o powierzony sprzęt
i transportowany towar,
większy komfort pracy tak
operatorów jak i pieszych,
bardziej efektywna praca
oraz niższe koszty utrzymania floty.
O automatycznych magazynach, ich wpływie na bezpieczeństwo pracy mówił
Marcin Kozłowski, ekspert

Uczestnicy podczas konferencji

ganie o przeszkodach na
drodze wózka widłowego,
ostrzeganie o zbliżających
się pieszych, ostrzeganie
o zbliżających się wózkach
widłowych. Zaawansowane
systemy ostrzegają o wjeździe do strefy o podwyższonym ryzyku kolizji, automatyczne spowalniają wózek
widłowy przy wjeździe do
hali lub wybranego obszaru. Systemy automatyczne
spowalniają wózek widłowy
przy podniesionym ładunku,
ostrzegają o przeciążeniu
wózka widłowego, kontrolują masę ładunku na widłach
wózka widłowego, czy informują operatora o poprawnym położeniu ładunku na
widłach wózka widłowego.
Korzyści płynące z zastosowania systemów kontrolno-ostrzegawczych, zdają
się być bardzo oczywiste
– stwierdził ekspert. Po ich
zastosowaniu w magazynie
bardziej ostrożni są operatorzy i piesi oraz stwierdzono

Polskiego Stowarzyszenia
Techniki Magazynowej. Problemy składowania długich
elementów rozwiązywane
były i są do tej pory na kilka sposobów, w każdym
istnieje bardzo duże ryzyko wypadku. Zastosowanie
automatycznych systemów
składowania, eliminuje, bądź
minimalizuje to ryzyko.
Na przykładach ekspert
zaprezentował rozwiązania,
które optymalizują prace
przeładunkowo transportowe, składowanie i dostarczenie do wybranego miejsca
długich elementów, stwarzających zagrożenie. Automatyzacja procesów składowania i transportu elementów
dłużycowych, jest istotnym
czynnikiem wpływającym na
bezpieczeństwo pracy ludzi
i bezpieczeństwo składowanych towarów.
Co zrobić gdy zdarzy się
wypadek, jesteśmy świadkiem zdarzenia, a ofiara potrzebuje pomocy? Stosowa-

Marcin Kozłowski

ne procedury ora praktyczny
pokaz udzielania pierwszej
pomocy przedstawił Konrad
Szymkiewicz, z Państwowej
Straży Pożarnej.
Szereg prostych czynności,
jakich możemy się podjąć
na miejscu zdarzenia może
uratować życie. Te pierwsze
minuty od zdarzenia, w ocenie specjalistów są najważniejsze, praktyczny pokaz
z zakresu udzielania pierwszej pomocy może pomóc
w sytuacjach krytycznych.

Dojazd służb na miejsce
zdarzenia często przekracza
5 minut, zwykle docierają
po czasie, który w zależności od podjętych czynności,
decyduje o uratowaniu życia
poszkodowanemu.
Na koniec spotkania, Tomasz Chojnacki podsumował
wyniki ankiety pozwalającej
ocenić stan bezpieczeństwa
w magazynie. Był bardzo zaskoczony jej wynikami, bo
okazało się, że uczestnicy
konferencji w swoich maga-

Konrad Szymkiewicz

zynach mają wszystko dobrze poukładane dziewięć na
dziesięć ankiet wykazało wyniki na bardzo dobrym poziomie. Wprawdzie nikt nie uzyskał maksymalnych 100 pkt.,
jednak wspomniane ankiety
mieściły się w najwyższym
przedziale ocen klasyfikujących 81–100 pkt. określający
jako dobry stan bezpieczeństwa. Jedna ankieta mieściła
się w przedziale ocen 41–60
określany jako niewystarczający stan bezpieczeństwa.

Pierwsza z zaplanowanego
cyklu konferencji poświęconych bezpieczeństwo pracy
w magazynie, przyniosła
szereg impulsów do dalszych działań w tym zakresie. Aktywność uczestników
cieszy, ponieważ to oznacza,
że swoje obowiązki traktują
z właściwą powagą i należy
sądzić, że wiedza jaka zdobyli poprzez uczestnictwo
w konferencji, będzie wykorzystana w ich obszarach
działania.
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