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dowania stwierdzono m.in. niewłaściwy sposób
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składowania (12%), brak informacji o dopusz-
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przeznaczonych do składowania (12%), niewła-

jących bezpieczeństwo techniczne jest duża,

ściwy dobór miejsca składowania (6%). Te frag-

czasami jest tak, że stosowanie niektórych

menty ze sprawozdania, świadczą o potrzebie

może powodować inne niż zamierzone skutki,

stworzenia takich standardów pracy w magazy-

wyjaśnia to Marcin Kołodziejczak, przybliżając

nie, aby skutecznie minimalizować zagrożenia,

zasady stosowania ograniczników miejsca skła-

będące przyczyną wypadku.
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S P I S

T R E Ś C I

BHP

PO POLSKU –
JEST DOBRZE, ALE
MOGŁOBY BYĆ
BEZPIECZNIEJ
KOALICJA
BEZPIECZNI
W PRACY
Zdystansowani, formaliści,
spragnieni wiedzy i ryzykanci,
to dominujące postawy
względem bezpieczeństwa
pracy w Polsce –
wynika z analizy behawioralnej
przygotowanej w ramach
trzeciej już edycji
badania „Bezpieczeństwo
Pracy w Polsce 2016”.
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: BHP po polsku – jest dobrze, ale mogłoby być bezpieczniej

Ponad połowa przebadanych pracowni-

na takim poziomie występują tylko u nie-

ków i w ich ramach dokonaliśmy pogłę-

ków, podobnie jak dwa lata temu, wy-

co ponad jednej trzeciej pracowników

bionej analizy – dodaje.

brałaby bezpieczne miejsce pracy, a nie

umysłowo-fizycznych. 68 proc. bada-

to lepiej płatne. Najnowszy raport Ko-

nych pracuje na umowę o pracę, część

SEGMENTACJA BEHAWIORALNA –

alicji Bezpieczni w Pracy wskazuje też

na umowę o dzieło lub zlecenie (10 proc.).

CZTERY TYPY PRACOWNIKÓW

na inne zjawiska na rynku pracy, które

13 proc. respondentów przyznaje, że pra-

Podczas analizy opinii na temat bezpie-

mają wpływ na bezpieczeństwo tj. praca

cuje bez umowy, przy czym wśród pra-

czeństwa, wśród ogółu pracowników

bez umowy, wysoki odsetek zakładów

cowników fizycznych odsetek ten jest

fizycznych i umysłowo-fizycznych do-

pracy, gdzie nie prowadzi się w ogóle

znacznie większy i wynosi aż 17 proc.

konano segmentacji behawioralnej i wy-

szkoleń z BHP czy stres jako jeden z nie-

Tegoroczna edycja badania to powrót

odrębniono cztery typy pracowników.

doceniony czynników zagrożenia w pracy.

do perspektywy pracowniczej. By lepiej

Najliczniejszą grupę (57 proc.) stanowią

zrozumieć postawy oraz opinie pracow-

pracownicy „zdystansowani”. Choć bez-

PRACOWNICY FIZYCZNI

ników, postanowiliśmy wyodrębnić dwie

pieczeństwo pracy jest dla nich istot-

I UMYSŁOWO-FIZYCZNI – KIM SĄ?

grupy respondentów – skupiliśmy się

ną kwestią, to nie zawsze stawiają

Tegoroczna edycja badania skupia się

na pracownikach fizycznych oraz fizycz-

je na pierwszym miejscu. Kolejni, czy-

na opiniach i postawach osób pracujących

no-umysłowych – mówi Joanna Skrzyń-

li „formaliści” (25 proc. pracowników),

fizycznie i umysłowo-fizycznie. W pierw-

ska z Zespołu Badań Społecznych TNS

to osoby dla których bezpieczeństwo

szej grupie dominuje wykształcenie za-

Polska – Cieszy nas ogólny obraz wyłania-

jest bardzo istotną wartością. W szcze-

wodowe, w drugiej średnie i pomaturalne.

jący się z badania. Pokazuje on, że sprawy

gólności zaś ważne są procedury, które

Większość respondentów stanowią męż-

bezpieczeństwa nie są ignorowane. Naj-

znają i gotowi są pilnować, by były prze-

czyźni. 60 proc. pracowników fizycznych

ważniejsze są jednak szczegóły, dlatego

strzegane zarówno przez współpracow-

zarabia do 2 tys. zł, podczas gdy zarobki

wyodrębniliśmy cztery typy pracowni-

ników, jak i pracodawców. Na trzecim
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ków fizycznych i umysłowo fizycznych
jako średnie, a 27 proc. jako małe.
Pracownicy fizyczni rzadziej niż umysłowo-fizyczni narażeni są na odczuwanie

Satysfakcjonujący jest fakt, że grupa „ryzykantów”
stanowi tylko 1%.

stresu w miejscu pracy (64 proc. wobec
80 proc). Osoby pracujące w górnictwie,
produkcji, energetyce, a także w budownictwie częściej niż pozostałe oceniają,
że są narażone na hałas, bardzo wysokie
lub bardzo niskie temperatury, wibracje,
drgania narzędzi i maszyn.

miejscu znaleźli się „spragnieni wiedzy”

Satysfakcjonujący jest fakt, że grupa

49 proc. respondentów przyznaje, że ich

(17 proc.) – są to ambasadorzy BHP, przy-

„ryzykantów” stanowi tylko 1% – mówi

praca wymaga stosowania środków ochro-

wiązujący wagę do bezpieczeństwa oraz

Andrzej Smółko, Prezes CWS-boco Pol-

ny indywidualnej. Taką deklarację składają

doskonale rozumiejący potrzebę eduka-

ska, Przewodniczący Koalicji „Bezpiecz-

częściej pracownicy fizyczni (54 proc.) niż

cji i promowania bezpieczeństwa w miej-

ni w Pracy”. – Należy jednak pamiętać,

umysłowo-fizyczni (44 proc.). Co czwar-

scu pracy. Na samym końcu jest grupa

że wśród wszystkich pracowników w Pol-

temu z pracowników zdarza się kupować

„ryzykantów”, którzy stanowili 1 proc.

sce takich ludzi może być nawet kilkaset

sprzęt ochronny za własne pieniądze.

badanych pracowników. Jest to kategoria

tysięcy – dodaje.

najmniej liczna i zaliczane są do niej osoby
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Niemal każdy pracownik fizyczny
(95 proc.) oraz umysłowo-fizyczny (98 proc.)

wykonujące prace fizyczne, obarczone

RYZYKA, PROCEDURY I ŚRODKI

jest zdania, że zna procedury bezpieczeń-

większym ryzykiem i prawdopodobnie

OCHRONY INDYWIDUALNEJ

stwa związane z pełnionym przez siebie

działające w „szarej strefie zatrudnienia”.

ZA WŁASNE PIENIĄDZE

stanowiskiem. Oprócz tego, że zdecydowa-

Nie dbają one o bezpieczeństwo, brakuje

Zarówno w 2014, jak i w 2016 roku po-

na większość deklaruje, że zna procedury

im wiedzy w tym zakresie, narażają swoje

tencjalne ryzyko w miejscu pracy ocenia-

bezpieczeństwa, to również zdecydowana

zdrowie, a swoją postawą i zachowa-

no w 10 stopniowej skali, gdzie 10 ozna-

większość z nich (87 proc.) sądzi, że ma bez-

niem z większym prawdopodobieństwem

cza „brak zagrożeń dla zdrowia i życia”.

pośredni wpływ na poziom bezpieczeń-

mogą powodować wypadki.

W 2014 roku średnia ogółu pracowników

stwa w swoim miejscu pracy. Ponad poło-

Przeprowadzona po raz pierwszywPolsce

wyniosła 6,7, w roku 2016 wśród ogółu

wa przebadanych pracowników (56 proc.)

segmentacja behawioralna pracowników

pracowników fizycznych i umysłowo-

deklaruje, że powiadomiłaby Państwową

w zakresie bezpieczeństwa w pracy, pozwo-

-fizycznych wyniosła 6,3. Co dziesiąty

Inspekcję Pracy w sytuacji nieprzestrzega-

liła nam szczegółowo przyjrzeć się posta-

pracownik ocenił ryzyko wykonywanej

nia procedur bezpieczeństwa przez swojego

wom i zachowaniu poszczególnych typów.

pracy jako poważne, 35 proc. pracowni-

pracodawcę.

B E Z P I E C Z N Y
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: BHP po polsku – jest dobrze, ale mogłoby być bezpieczniej

DWIE GRUPY – WSPÓLNY INTERES
Okazuje się, że wbrew powszechnej opinii, że pracownicy i pracodawcy reprezentują różne interesy, to jeśli chodzi o podejście
do inwestycji w BHP, ich poglądy są bardzo zbieżne. Zdecydowana większość pracodawców (jak pokazują wyniki badania z 2015 roku) oraz zdecydowana większość pracowników
fizycznych i fizyczno-umysłowych (w obydwu przypadkach
85 proc.) jest zdania, że inwestycje w BHP przynoszą wymierne

III edycja konkursu

korzyści ekonomiczne. Ponad połowa pracowników zadeklarowała, że w hipotetycznej sytuacji wyboru, woleliby podjąć
pracę z niższym wynagrodzeniem, ale z zapewnionym większym
poczuciem bezpieczeństwa.
62 proc. pracowników deklaruje, że w ich zakładach pracy
regularnie przeprowadzane są szkolenia z zakresu BHP. Natomiast aż 14 proc. badanych podkreśla jednak, że w ich miejscu
pracy w ogóle nie odbywają się takie szkolenia.
Z badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2015
roku zarejestrowano 87 622 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy, w tym 304 osoby w wypadkach ze skutkiem
śmiertelnym – mówi Andrzej Smółko Prezes CWS-boco Polska,
Przewodniczący Koalicji „Bezpieczni w Pracy” – liczba poszkodowanych pokazuje, jak ważne jest prowadzenie działań
prewencyjnych, w tym przede wszystkim szkoleń w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy czy zapewnienie pracownikom
odpowiednich dla danego stanowiska pracy, wysokiej jakości
środków ochrony indywidualnej. Niepokoi więc odsetek badanych, którzy przyznają, że w ich miejscach pracy nie odbywają

Organizator:

się żadne szkolenia czy też takich, którzy są zdania, że ich praca
nie wymaga stosowania środków ochrony osobistej. Należy pamiętać, że szkolenie z zasad BHP oraz ich egzekwowanie, to nie

Partnerzy:

tylko korzyści ekonomiczne, ale przede wszystkim moralne. Stosując się do odpowiednich zasad i procedur, chronimy najwyższą
ludzką wartość – zdrowie i życie – podsumowuje.

7

B E Z P I E C Z N Y

M I X

Fot. Log4.pl

KOALICJA NA RZECZ
GOSPODARKI OBIEGU
ZAMKNIĘTEGO
STENA RECYKLING
Gospodarka cyrkularna stanowi jeden z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej.
„rECOnomy” – Koalicja przedsiębiorstw i instytucji publicznych na rzecz Gospodarki Obiegu
Zamkniętego jest odpowiedzią na ten, coraz wyraźniej obecny również w Polsce, trend.
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Gospodarka obiegu zamkniętego (okre-

aby zawarte w odpadach materiały mo-

stworzenie platformy współpracy umoż-

ślana też u nas jako gospodarka cyrku-

gły zostać wykorzystane ponownie m.in.

liwiającej realizowanie jej założeń oraz

larna, gospodarka o obiegu zamkniętym)

w procesie produkcji. Celem zawiązanej

wymianę doświadczeń, wiedzy i inspiracji.

to koncepcja zakładająca racjonalne wy-

Koalicji jest upowszechnienie koncep-

„rECOnomy” zrzesza przedsiębiorstwa,

korzystywanie zasobów w taki sposób,

cji gospodarki obiegu zamkniętego oraz

instytucje publiczne i organizacje pozarzą-

B E Z P I E C Z N Y
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CZYTASZ: Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego

dowe, które od lat angażują się w promo-

Działania w ramach „rECOnomy” obej-

biorcy, a także konsumenci są w znacz-

cję idei zrównoważonej produkcji i kon-

mują organizację dorocznej międzynaro-

nie większym stopniu niż jeszcze kilka

sumpcji. Projekt powstał z inicjatywy

dowej konferencji na temat modeli bizne-

lat temu przekonani o korzyściach pły-

Stena Recycling oraz platformy Dekoeko.

sowych gospodarki obiegu zamkniętego

nących z ochrony środowiska, zarów-

com przy współpracy Centrum Etyki Biz-

oraz spotkania wypracowujące mechani-

no w perspektywie kosztów, jak i pod-

nesu i Innowacji Społecznych Akademii

zmy wprowadzania jej w Polsce. Koalicja

noszenia jakości życia społeczeństwa

Leona Koźmińskiego oraz firm doradczych

oferuje m.in. coroczne raporty najlepszych

– dodaje prof. Bolesław Rok z Akademii

CSR Consulting i SENSA Sustainable Thin-

praktyk w biznesie, wsparcie eksperc-

Leona Koźmińskiego, ekspert Instytutu

king. Koordynatorem Koalicji jest Instytut

kie w zakresie szkolenia kadry i edukacji

Innowacyjna Gospodarka.

Innowacyjna Gospodarka.

pracowników, dostęp do bazy polskich

Działania Koalicji mają przyczynić się

– W ramach gospodarki cyrkularnej

eco-designerów oraz szeregu działań i na-

do wzrostu świadomości ekologicznej,

dąży się do tego, aby w sposób efek-

rzędzi z zakresu tzw. „upcyklingu mar-

podnoszenia poziomu edukacji mene-

tywny i racjonalny gospodarować zaso-

ki”. Umożliwia także przeprowadzenie

dżerskiej, a także dostarczyć gotowe

bami, chroniąc tym samym środowisko.

audytu przedsiębiorstwa w obszarach

rozwiązania służące budowaniu konku-

Działania podejmowane przez Komisję

kluczowych z punktu widzenia gospodarki

rencyjnej gospodarki obiegu zamknięte-

Europejską w tym zakresie zakładają

cyrkularnej, w tym analizy generowanych

go. Przedsiębiorstwa przyłączające się

m.in. podnoszenie poziomów recyklingu

odpadów i potrzeb przedsiębiorstwa pod

do projektu zyskują eksperckie wsparcie

oraz stopniową likwidację składowisk.

kątem twórczego upcyklingu.

oraz możliwość rozwoju biznesu zgod-

Odpady są materiałem, który możemy

– W Polsce istnieje wielki potencjał

wielokrotnie przetwarzać, a gospodar-

dotyczący bardziej efektywnego wyko-

nie z ideą racjonalnego wykorzystywania

ka obiegu zamkniętego potencjał ten

rzystywania zasobów nie tylko przez duże

Jednym ze strategicznych celów dzia-

potrafi wykorzystać – mówi Aleksandra

firmy z międzynarodowym know-how,

łania Koalicji jest promocja dobrych

Surdykowska, Kierownik ds. Marketin-

ale również przez średniej wielkości ro-

praktyk w zakresie gospodarki obiegu

gu i PR w Stena Recycling.

dzime firmy z różnych branż. Przedsię-

zamkniętego. „rECOnomy” już dziś za-

zasobów.

chęca do zgłaszania działań w tym obszarze. Najciekawsze projekty zostaną
opisane w przeglądzie dobrych praktyk
będącego częścią I Raportu Gospodarki
Obiegu Zamkniętego, którego ogłoszenie
planowane jest w listopadzie br. Koalicja zaprasza do nadsyłania najlepszych
praktyk z obszaru gospodarki cyrkularnej
przez firmy i instytucje do 10 października
na adres kontakt@reconomy.pl.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania znajdują się na stronie www.reconomy.pl

Grafika obrazuje założenia
gospodarki o zamkniętym
obiegu.
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Fot. Log4.pl
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Fot. ENTE

TRÓJWYMIAROWY PRZEJAZD

WÓZKIEM WIDŁOWYM
ENTE
AWIA Horyzont® jest produktem poprawiającym bezpieczeństwo użytkowania wózków
widłowych. Jeden z entuzjastów systemu AWIA Horyzont® zainspirowany jego działaniem
wpadł na pomysł stworzenia prostej gry na smartfony z systemem Android. Pomysł
chwycił i po konsultacjach z producentem systemu firmą ENTE powstała gra, którą można bezpłatnie
pobrać w sklepie Google Play.
10

B E Z P I E C Z N Y

M I X

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Trójwymiarowy przejazd wózkiem widłowym

Celem gry jest bezpieczny przejazd wózkiem widłowym przez kolejne plansze
(hale magazynowe). Należy dotrzeć
do mety unikając kolizji z pracownikami
magazynu oraz innymi przeszkodami.
Na każdej planszy gracz może zdobyć AWIA Horyzont®, dzięki której do-

System wykrywania kolizji AWIA
Horyzont® produkcji ENTE otrzymał

tarcie do mety będzie łatwiejsze. AWIA

II nagrodę w organizowanym przez

Horyzont będzie ostrzegać o pracowni-

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki

kach znajdujących się w pobliżu wózka.
Nawet w sytuacji, kiedy są oni niewi-

Społecznej 44 Ogólnopolskim Konkursie

doczni, np. znajdują się za ścianą lub re-

Poprawy Warunków Pracy.

gałem. AWIA Horyzont® ostrzega wtedy przed nadchodzącym człowiekiem.
Panel ostrzegawczy pokazuje w której
ze stref (przódi/lub tył) znajduje się człowiek i w jakiej odległości od wózka (za po-

został nagrodzony na Międzynarodowych

który orgaznizowany jest od 1975 roku,

mocą kolorów).

Targach Poznańskich SAWO 2016 zo-

jest wyróżnianie tych rozwiązań tech-

Grafika w grze jest w pełni trójwymia-

stał nagrodzony Złotym Medalem MTP

nicznych i organizacyjnych, a także opra-

rowa. Sterowanie wózkiem jest bardzo

2016, Złotym Medalem – Wybór Kon-

cowań naukowych, których zastosowanie

intuicyjne – po dotknięciu i przytrzymaniu

sumentów 2016 oraz Grand Prix SAWO

przyczyniło się do poprawy warunków

ekranu w dowolnym miejscu, pojawi się

2016 w kategorii 1.1. Środki ochrony

pracy. System AWIA Horyzont® podlegał

joystick. Manewrujemy wózkiem przesu-

indywidualnej, zbiorowej. Innowacyjne

ocenie w kategorii Rozwiązania Technicz-

wając palec w przód, tył i na boki. Szybki

podejście ENTE w dziedzinie zwiększa-

ne i Organizacyjne.

przejazd wózkiem widłowym przez wąskie

nia bezpieczeństwa docenione zosta-

Uroczystość wręczenia dyplomów

przejścia hal magazynowych nie jest ła-

ło w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy

laureatom Ogólnopolskiego Konkur-

twy. Pracownicy poruszający się po maga-

Warunków Pracy organizowanym przez

su Poprawy Warunków Pracy odby-

zynach nie zwracają uwagi na to, co dzieje

Centralny Instytut Ochrony Pracy, gdzie

ła się 9 grudnia o godz. 12.00 w sali

się wokół nich. Przypomina to popularne

zespół twórców systemu AWIA Hory-

im. A. Baczkowskiego w siedzibie Mini-

scenki ze szkoleń BHP. Pomimo, że gra

zont® otrzymał II Nagrodę w kategorii

sterstwa Pracy i Polityki Społecznej przy

jest prosta w obsłudze, posiada walory

Rozwiązania Techniczne i Organizacyjne

ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.

edukacyjne i może też dostarczyć sporo

przyznaną przez Minister Rodziny, Pra-

radości. Zachęcamy do jej pobrania. Gra

cy i Polityki Społecznej. Celem konkursu,

Więcej o systemie AWIA Horyzont®
na stronie: http://horyzont.awia.com.pl/

jest bezpłatna.
System AWIA Horyzont
AWIA Horyzont® to innowacyjny system wykrywania kolizji na drodze maszyna-człowiek i maszyna-maszyna. System

Kadr z gry zainspirowanej
systemem AWIA
Horyzont®
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Fot. TRILUX Polska

ŚWIATŁO A BHP
WOJCIECH PODSIADŁY
Jednym z kluczowych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo pracy jest oświetlenie.
Choć dokładne wymogi względem jego parametrów są uzależnione od specyfiki zadań
wykonywanych w zakładzie, istnieją również zalecenia ogólne, wspólne dla wielu rodzajów stanowisk.

12

Znaczenie właściwego oświetlenia miejsca pracy dla jej bez-

ich uniknąć. Po drugie: światło niskiej jakości powoduje bóle

pieczeństwa wynika z dwóch grup czynników. Po pierwsze:

głowy, zmęczenie oczu, zdenerwowanie i pogorszenie kon-

im szybciej i wyraźniej dostrzega się zagrożenia, tym łatwiej

centracji. Niespełnienie normatywnych wymagań może więc

B E Z P I E C Z N Y
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Światło a BHP w przemyśle

skutkować zarówno zwiększeniem ilości nieobecności w związ-

nia błyszczących elementów wystroju pomieszczenia – tłumaczy

ku z obrażeniami i wypadkami, jak i obniżeniem produktywno-

projektant oświetlenia TRILUX Polska.

ści zatrudnionych osób z powodu niekorzystnych warunków

Kolejnym istotnym z punktu widzenia norm parametrem świa-

wykonywania zadań. O zapewnienie odpowiedniego oświe-

tła są kwestie jego kolorystyki. Te aspekty funkcjonowania

tlenia warto więc zadbać nie tylko ze względu na kontrole

opraw opisuje się dwoma niezależnymi właściwościami. Pierw-

BHP, ale także – wydajność pracy i optymalizację opłacalności

sza z nich to barwa światła emitowana przez samo źródło,

funkcjonowania zakładu.

a druga – jego wpływ na wygląd oświetlonych przedmiotów. –
Choć w normach nie precyzuje się wymagań względem tempera-

ZASADY OGÓLNE

tury barwowej, ma ona wpływ na funkcjonowanie pracowników.

Do opisania wymagań względem oświetlenia miejsca pra-

Światło barwy ciepłej (do 3 300 K) sprzyja odprężeniu i relakso-

cy w dokumentach normatywnych wykorzystuje się m.in. takie

wi, a powyżej 5 300 K – poprawia koncentrację. Jednak ciągłe

terminy, jak: natężenie oświetlenia, rozkład luminacji, olśnienie,

przebywanie w pomieszczeniu oświetlonym „na chłodno” może

oddawanie barw i barwa światła. Ze względu na fakt, że po-

negatywnie wpływać na samopoczucie. Dlatego też najczęściej

ziom tych parametrów wpływa na szybkość i sposób realizacji

używa się opraw o wartości pośredniej – 4 000 K. Alternatywą

zadań, w tabelach podaje się wartości zapewniające poprawne

są aktywne rozwiązania oświetleniowe pozwalające regulować

wykonanie pracy danego rodzaju. Dopuszcza się jednak wyjątki

odcień bieli w zależności od sytuacji – mówi Maciej Gronert. –

od ogólnych zasad. – Projektant ma prawo obniżyć wymagania

Normy ściśle precyzują natomiast wytyczne względem współ-

względem natężenia oświetlenia o jeden stopień według skali:

czynnika odzwierciedlenia barw. W pomieszczeniach, w których

20 – 30 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 300 – 500 – 750 – 1000

ludzie przebywają przez cały czas pracy, zaleca się stosowanie

– 1 500 – 2 000 – 3 000 – 5000 lx (tj. np. z 750 na 500 lx) jeśli

źródeł światła zapewniających Ra na poziomie nie mniejszym niż

szczegóły zadania mają wyjątkowo duże wymiary bądź wysoki

80. W przypadku zadań wymagających ponadprzeciętnej pre-

kontrast lub jeśli zadanie wykonuje się w niezwykle krótkim

cyzji konieczne jest zapewnienie jeszcze wyższej wartości tego

czasie – mówi Maciej Gronert z firmy TRILUX Polska. – Wystę-

współczynnika – dodaje projektant oświetlenia TRILUX Polska.

puje także szereg sytuacji, w których zalecane natężenie można
podwyższyć. Robi się to, jeśli: praca wzrokowa jest krytyczna;

NORMY W PRZEMYŚLE

naprawa błędów kosztowna; duże znaczenie mają: dokładność,

Ze względu na dużą różnorodność zadań wzrokowych w po-

wyższa produktywność i koncentracja; detale zadania charakte-

szczególnych gałęziach przemysłu oraz na kolejnych etapach

ryzują się małymi wymiarami bądź niskim kontrastem; wykony-

produkcji, składowania i transportu, ustalając parametry oświe-

wane jest ono w niezwykle długim czasie; albo gdy wzrokowa

tlenia każdorazowo należy sięgnąć do odpowiedniej normy.

zdolność pracownika osiąga wartości poniżej przeciętnej – tłu-

Wytyczne mogą być bowiem skrajnie odmienne. Podczas gdy

maczy projektant oświetlenia TRILUX Polska.

kucie swobodne wymaga oświetlenia o parametrach 200 lx,

Kolejnym z parametrów wykorzystywanym w normach jest

UGR < 25 a Ra > 60, do mikromechaniki czy wyrobu narzędzi

olśnienie. Definiuje się je jako wystąpienie uczucia przykro-

konieczne jest już 1000 lx, UGR < 19 i Ra >80. Stałą jest jedy-

ści i niewygody lub obniżenie zdolności rozpoznawania przed-

nie zasada, że z im bardziej precyzyjną lub niebezpieczną pracą

miotów wskutek niewłaściwego rozkładu bądź zakresu luminacji

mamy do czynienia, tym lepszej jakości światło jest zalecane.

(czyli jaskrawości obserwowanych powierzchni). Najczęstszą
przyczyną powstawania tego efektu w pomieszczeniach są okna
oraz źle dobrane oprawy oświetleniowe. – By uniknąć powstawania olśnień bezpośrednich zaleca się stosowanie elementów
konstrukcyjnych opraw osłaniających źródła światła, użycia
żaluzji lub rolet i zachowanie minimalnego kąta ochrony dostosowanego do luminacji rozwiązania – mówi Maciej Gronert.
– Przed efektem olśnienia wskutek odbicia zapobiega się natomiast dzięki: właściwemu rozmieszczeniu opraw i stanowisk
pracy, ograniczaniu luminacji zastosowanych lamp i zwiększaniu
ich powierzchni święcących. Pomocne może okazać się również

13

pomalowanie sufitu i ścian na jasne kolory i unikanie wykorzystaFot. TRILUX Polska
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WYSOKIE
RYZYKO

W MAGAZYNIE
WYSOKIEGO
SKŁADOWANIA
JAROSŁAW KOCISZEWSKI, PREZES
ELOKON LOGISTICS
Magazyny wysokiego składowania
są jedną z najbardziej wydajnych pod względem
wykorzystania kubatury budynku technologii
składowania towarów. Równocześnie, ze względu
na specyfikę infrastruktury, mogą stanowić bardzo
niebezpieczne miejsce pracy i dlatego wymagają
wdrożenia odpowiednich środków zapobiegawczych
redukujących ryzyko wypadku.

Jednym z najbardziej ekonomicznych rozwiązań logistycznych jest system magazynu wysokiego składowania z wąskimi
korytarzami, w którym pracują tzw. wózki
systemowe VNA. Magazyny tego typu
są bardzo często spotykane zarówno w zakładach produkcyjnych jak i w centrach
magazynowo dystrybucyjnych w wielu

14

krajach europejskich. Także i w Polsce wi-
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Wysokie ryzyko w magazynie wysokiego składowania

dać ich dynamiczny rozwój – szczególnie

wzdłuż regałów po linii prostej, przy po-

zasadniczych wymagań dla maszyn i ele-

ostatnio. Oznacza to również konieczność

mocy prowadnic mechanicznych lub linii

mentów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 199

zapewnienia w tych magazynach odpo-

indukcyjnych, umożliwia to operatorowi

poz. 1228).

wiedniej techniki bezpieczeństwa i stan-

wózka skupienie się na właściwym wy-

W obydwu rozporządzeniach specjalne

dardów.

konywaniu procesów związanych ze skła-

miejsce zajmują wymagania dotyczące

Korytarze w magazynach wysokiego

dowaniem lub pobieraniem ładunków.

wózków jezdniowych. Wózek, który pra-

składowania, głównie z uwagi na eko-

Często spotykane są rozwiązania, w któ-

cuje w wąskim korytarzu gdzie nie ma za-

nomikę i technologię magazynowania,

rych dopuszcza się wykonywanie w tych

pewnionych odstępów bezpieczeństwa

są tzw. „wąskimi korytarzami”, gdzie od-

samych korytarzach roboczych procesów

jest urządzeniem stwarzającym duże za-

ległość pomiędzy poruszającym się wóz-

kompletacji czy komisjonowania. Na dol-

grożenie. Nie wystarczą tu procedury we-

kiem i regałem jest rzędu 15 – 20 cm, czyli

nych poziomach regałów magazynowych

wnątrzzakładowe mówiące o tym, że piesi

mniejsza od tzw. odległości bezpiecznej

składowane są lekkie i małogabarytowe

nie mogą wchodzić do korytarzy. Sama

dla człowieka (wymóg odległości bez-

towary, które pracownik może ręcznie

organizacja pracy i zakazy nie eliminują

piecznej 50 cm zapobiegającej tragicznym

wyjąć i przenieść lub przełożyć na mały

istniejącego zagrożenia. Nigdy nie wiado-

skutkom kontaktów osób z maszyna-

wózek. Wykorzystanie w tym przypadku

mo czy jakaś osoba nie wejdzie do koryta-

mi wynika z normy zharmonizowanej

wózka wysokiego składu byłoby czaso-

rza roboczego np. w celu pobrania towaru

PN-EN 349+A1.2010 (1999) „Maszy-

chłonne i nieuzasadnione ekonomicznie.

lub w poszukiwaniu operatora wózka

ny. Bezpieczeństwo. Minimalne odstępy

Pracownik, widząc wózek w odległym

by ten zdjął mu towar z regału. Dlatego

zapobiegające zgnieceniu części ciała

końcu korytarza, wchodzi, by szybko po-

też wymagane są dodatkowe urządzenia

ludzkiego”).

brać towar z regału. Niedoceniana jest

ochronne nadzorujące przestrzeń, w któ-

Tak mały odstęp stwarza strefy zagro-

prędkość wózka (do 15 km/h) co do-

rej porusza się wózek i zabezpieczające

żenia dla osób, które mogłyby znaleźć

datkowo przy jego cichej jeździe (napęd

przed ewentualną kolizją z osobą pieszą.

się w takim korytarzu. Wózki systemowe

elektryczny) stanowi ogromne zagrożenie.

Inna istotna kwestia to odpowie-

operują w regałach, których wysokość

Stojąc bokiem do kierunku jazdy, nie wi-

d z i a l n o ś ć p ro d u ce nt a (d o s t a wc y)

dochodzi nawet do 16-20 metrów. Dzię-

dząc i nie słysząc wózka, pracownik nie

za produkt wprowadzany do obrotu. Nie

ki podnoszonej kabinie operator może

jest świadom zbliżającego się niebezpie-

ma tu żadnych wątpliwości, że producent

bezpośrednio obsługiwać nawet najwy-

czeństwa.

jest za to odpowiedzialny i to on musi

żej położone poziomy. Aby praca wóz-

dostarczyć bezpieczną maszynę. Re-

ków w takim układzie była efektywna

SYTUACJA PRAWNA –

guluje to także ustawa konsumenc-

muszą one przemieszczać się z możliwie

POLSKA A EUROPA

ka z 12.12.2003r. o ogólnym bezpieczeń-

maksymalną prędkością odpowiednio

Po wejściu Polski do UE wózki syste-

stwie produktów (wdrożenie dyrektywy

dobraną do panujących lokalnych wa-

mowe powinny być doposażone w sys-

2001/95/WE). Oczywiście producen-

runków. Najnowsze wózki systemowe

temy zabezpieczające tak, aby spełniały

ci i dostawcy wózków oferują różne syste-

rozwijają prędkość nawet do 15 km/h.

wymagania zawarte w rozporządzeniu

my ale decydujący głos ma kupujący, gdyż

Droga hamowania przy tej prędkości

MG z 30.10.2002r. w sprawie minimal-

może wybrać inny system niż oferowany,

wynosi nawet ok. 6-7 m, natomiast wi-

nych wymagań dotyczących bezpieczeń-

np. stacjonarny zamiast mobilnego, czy

doczność, jaką ma operator ze swojego

stwa i higieny pracy w zakresie użytkowa-

też innego producenta albo zamontować

miejsca pracy – kabiny jest praktycznie

nia maszyn przez pracowników podczas

system zdemontowany z wózka, który

zerowa, zarówno do tyłu (elementy kon-

pracy – DzU nr 191, poz.1596 ze zm.

został „zezłomowany”. W tym wypad-

strukcyjne wózka) jak i do przodu (gdy

W : DzU z 2003r., nr 178, poz. 1745

ku odrzucając system bezpieczeństwa

na widłach znajduje się ładunek). Ryzyko

(wdrożenie dyrektyw 89/655/EGW oraz

oferowany przez producenta kupujący

nieoczekiwanego spotkania z wózkiem

95/63/WE). W stosunku do nowych

bierze na siebie pełną odpowiedzialność

osób pieszych podwyższa elektryczny,

wózków po raz pierwszy umieszczanych

za założenie innego systemu.

bardzo cichy napęd wózka, zwłaszcza

na rynku wspólnoty obowiązuje dyrekty-

Inaczej wygląda sprawa z wózkami

wtedy, gdy na hali poziom hałasu tła jest

wa 2006/42/WE – przeniesiona do pra-

starszymi, sprzed 01.01.2003r.. W tym

wysoki. Wózki pracujące w wąskich ko-

wodawstwa polskiego rozporządzeniem

przypadku cała akcja dostosowania

rytarzach są automatycznie prowadzone

MGPiPS z dnia 21.10.2008, w sprawie

do wymagań minimalnych spoczywa
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na użytkowniku czyli pracodawcy. Oczy-

pieczeństwa zostały już dobrze poznane

chamiania wózka. Ma to ograniczyć moż-

wiście można zwrócić się do producen-

(duża liczba wypadków z ww. powodów

liwość wejścia tylko pewnej ograniczonej

ta o zainstalowanie systemu ochron-

zarejestrowana w latach osiemdziesią-

grupy osób (operatorów wózków).

nego i ten z pewnością nie odmówi

tych i dziewięćdziesiątych), dlatego też

Środki te są najczęściej stoso

pomocy.

jednym z podstawowych warunków

wane w nowo budowanych magazynach,

Niezwykle ważnym dokumentem jest

dopuszczenia magazynu do ruchu jest

gdzie przedsiębiorca już w fazie plano-

niemiecka norma DIN 15185-2 „Syste-

odpowiedni stan jego bezpieczeństwa.

wania przyszłego magazynu wie dokład-

my magazynowe z prowadzonymi linio-

Również w Polsce zgodnie z art. 207 Ko-

nie jaki rodzaj pracy będzie wykonywa-

wo pojazdami magazynowymi. Ochrona

deksu pracy pracodawca zobowiązany

ny w danym magazynie. System ten jest

osób podczas używania wózków w wą-

jest zapewniać bezpieczne warunki pracy,

sztywny i każda zmiana systemu pracy

skich korytarzach. Techniczne wymaga-

wykorzystując do tego celu wszystkie

np. na system mieszany: magazynowanie

nia bezpieczeństwa. Testy” z 1993r., gdyż

możliwe środki, a w szczególności osią-

za pomocą wózków jak również i przez

stanowi ona podwalinę nowej normy

gniecia nauki i techniki.

pieszych powoduje, że system ten nie

zharmonizowanej, która jest aktualnie

W magazynach wysokiego składowa-

daje wystarczającego zabezpieczenia

opracowywana i dotyczy omawiane-

nia pracodawca ma do wyboru rozwią-

tym ostatnim. Często w kręgach BHP

go tematu. Powstająca norma będzie

zania i systemy ochronne, które można

na zachodzie jest dyskutowane pytanie

specyfikowała dodatkowe wymagania

podzielić na trzy grupy:

czy system taki wystarcza, gdy w maga-

dotyczące wózków z napędem silniko-

»» zabezpieczenia budowlane (osło-

zynie znajduje się kilka wózków i kilku

wym według norm EN-ISO 3691-1 oraz
EN-ISO 3691-3. Norma niemiecka powstała z powodów praktycznych. Główni producenci wózków widłowych wy-

ny i wygrodzenia stałe),
»» zabezpieczenia techniczne przy wej-

na wózku – są zwykłymi pieszymi.

ściach do korytarzy,
»» zabezpieczenia techniczne na wózkach.

STACJONARNE SYSTEMY
BEZPIECZEŃSTWA

sokiego składowania na świecie (Still,
Jungheinrich, Linde) wywodzą się wła-

Jeśli to możliwe systemy magazynowe

Specjalne urządzenia ostrzegawczo-za-

śnie z Niemiec i problem wypadkowo-

powinny być tak zaprojektowane i za-

bezpieczające, które są montowane przy

ści w magazynach w tym kraju najwcze-

planowane, że do obszarów, w których

wejściach do korytarzy są nazywane

śniej się zarysował. Na podstawie tej

pracują wózki wysokiego składowania,

stacjonarnymi systemami bezpieczeń-

normy w BIA – Berufsgenosenscha-

nie mają dostępu piesi. Oddzielenie tych

stwa. Z reguły systemy te muszą odróż-

ftliches Institut fur Arbeitssicherheit

obszarów może być zrealizowane poprzez

nić wózki od pieszych. W skład takie-

(odpowiednik CIOP) powstały specjalne

zastosowanie różnego rodzaju środków

go systemu wchodzą bariery świetlne,

listy kontrolne do sprawdzania poziomu

budowlanych, do których możemy za-

których promień przebiega na wysokości

bezpieczeństwa w magazynach wyso-

liczyć:

400 i 900 mm nad podłogą. Rozpoznanie

kiego składowania. Są one powszechnie

»» mury,

wózka odbywa się najczęściej za pomocą

używane zarówno przez niemieckie sto-

»» przegrody,

czujników podczerwieni zamocowanych

warzyszenia zawodowe handlu i maga-

»» ogrodzenia,

na większej wysokości np. 3000 mm.

zynowania jak i przez inspektorów pracy.

»» wygrodzone miejsca przekazywania

W momencie gdy pieszy i wózek

ładunku.
ROZDZIELENIE STREF PRACY
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operatorów którzy, gdy nie znajdują się

znajdą się jednocześnie w tym samym
korytarzu, urządzenie ostrzegawcze

PODSTAWĄ BEZPIECZEŃSTWA

Wysokość murów, ogrodzeń czy drzwi

musi automatycznie nadać sygnały:

Podstawowym warunkiem bezpiecz-

musi wynosić co najmniej 2 m. Miejsca

akustyczny i optyczny. Sygnał optyczny

nej pracy w wąskich korytarzach ma-

przekazywania ładunku (palet) muszą

m u s i być w i d o c z ny p r z y we j ś c i u

gazynów wysokiego składowania jest

być tak skonstruowane, by człowiek nie

do takiego korytarza, natomiast sygnał

przestrzeganie zasady, że w obszarach,

mógł przejść zarówno pod jak i nad wy-

akustyczny musi być słyszalny w całym

w których pracują wózki, w tym samym

grodzeniami. Drzwi wejściowe muszą

magazynie. Sygnał ten musi zostać

czasie nie powinni znajdować się piesi.

zamykać się samoczynnie, a od zewnątrz

poważnie potraktowany zarówno przez

W krajach Europy Zachodniej, a szcze-

dają otworzyć się tylko za pomocą klucza,

pieszych jak i przez operatorów wózków.

gólnie w Niemczech wszystkie te niebez-

który jest połączony z kluczem do uru-

Operatorzy są zobowiązani w momencie
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CZYTASZ: Wysokie ryzyko w magazynie wysokiego składowania

usłyszenia alarmu do natychmiastowego

innej infrastruktury. System mobilny jako

przyciskiem na pulpicie sterowniczym

zatrzymania wózka.

jedyny środek zabezpieczający oddziałuje

zezwolić na dalszą jazdę. Systemy te wy-

Pokwitowania alarmu i ponownego

na układ sterowania i hamowania wózka,

posaża się również w czujniki rozpozna-

aktywowania do stanu czuwania może

umożliwiając automatyczne zatrzymanie

wania korytarza, aby wózek wyjeżdża-

dokonać tylko osoba za to odpowiedzial-

go przed przeszkodą w bezpiecznej od-

jąc z wąskiego korytarza nie generował

na np. kierownik magazynu, poprzez prze-

ległości. Systemy te w ciągu ostatnich

niepotrzebnych alarmów.

łącznik uruchamiany za pomocą specjal-

kilkunastu lat bardzo się rozpowszechni-

nego klucza. Osoba ta zanim pokwituje

ły i są propagowane przez kręgi BHP.

Mobilne systemy bezpieczeństwa
są najbardziej zaawansowane technolo-

alarm musi się upewnić, że żaden pieszy

Ich działanie opiera się na dwóch

gicznie i niezwykle skuteczne, gdyż w mo-

nie znajduje się razem z wózkiem w tym

głowicach laserowych montowanych

mencie wykrycia przeszkody, niezależnie

samym korytarzu. Osoba ta jest jedno-

na wózku systemowym od strony sil-

od operatora zatrzymują wózek. Ich nie-

cześnie odpowiedzialna za to, by klucz

nika i od strony ładunku, które skanują

zawodność i możliwość indywidualnego

służący do kwitowania alarmu nie pozo-

otoczenie przed i za pojazdem. W przy-

programowania do specyficznych wa-

stał w zamku.

padku wykrycia przez system obiek-

runków powoduje, że w ostatnich latach

Urządzenia te stosuje się najczę-

tu w polu ostrzegawczym następuje

są one coraz częściej stosowane i wypie-

ściej w magazynach, w których liczba

automatyczne wyhamowanie wózka

rają starsze rodzaje zabezpieczeń.

korytarzy nie jest zbyt duża w stosunku

do prędkości 2 km/h (tzw. prędkość peł-

Nawet jeśli praca wózka jest zabez-

do ilości wózków systemowych oraz gdzie

zania wózka), mierzona jest droga ha-

pieczona przez jeden z wyżej wymie-

jasno ustalone zostały zasady organizacji

mowania i porównywana z maksymalną

nionych systemów, należy pamiętać,

pracy. Wynika to głównie z kosztów sa-

dopuszczalną drogą hamowania, która

że zgodnie z obowiązującymi przepisami

mego urządzenia, które rosną proporcjo-

została skalibrowana podczas przygo-

każdy korytarz musi posiadać odpowied-

nalnie do ilości korytarzy, jak i kosztów

towania urządzenia do pracy. Wykrycie

nie oznakowanie, wyraźnie wskazujące,

samego montażu.

obiektu w polu ochronnym powoduje

że przebywanie w jednym czasie wóz-

automatycznie całkowite zatrzymanie

ków i pieszych w jednym korytarzu jest

pracy:

Standardowo rozróżnia się dwa tryby

wózka. Parametry systemu są tak dobrane

niedozwolone. Jest to bardzo istotne,

»» tylko wózek,

do prędkości i drogi hamowania wózka,

gdyż zastosowanie urządzeń zabezpie-

»» tylko pieszy.

by ten przy pełnej prędkości i obciążeniu

czających nie zwalnia pracodawcy z obo-

po zatrzymaniu się nie osiągnął napotka-

wiązku przeszkolenia i dokładnego poin-

System zabezpiecza przed następującymi

nej osoby. Aby dalsza jazda była możliwa,

formowania pracowników o ryzyku oraz

sytuacjami:

operator musi stwierdzić przyczynę wy-

zagrożeniu stwarzanym przez poruszający

»» wjazd wózkiem systemowym

wołania alarmu i dopiero odpowiednim

się wózek widłowy.

gdy w korytarzu znajduje się człowiek,
»» wejście osób gdy w korytarzu znajduje
się wózek systemowy,
»» wjazd wózkiem nieuprawnionym,
»» wjazd drugim wózkiem systemowym gdy
korytarz jest zajęty przez inny wózek.
ZABEZPIECZENIA NA WÓZKACH –
MOBILNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
W stosunku do zabezpieczeń technicznych przy wejściach do korytarzy, te montowane na wózkach są rozwiązaniem
dużo bardziej elastycznym. Jest to metoda, która może być zastosowana w już
pracującym magazynie, ponieważ system
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nie ma związku z konstrukcją regałów czy
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KOMBINACJA
BEZPIECZEŃSTWA
WYWIAD Z MARCINEM BAJSONEM
Z Marcinem Bajsonem, Przewodniczącym Komitetu Technicznego Regałów, przy Polskim Stowarzyszeniu
Techniki Magazynowej, o rynku regałów, działaniach Komitetu w odniesieniu do bezpiecznej eksploatacji
regałów rozmawiał Andrzej Szymkiewicz.
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CZYTASZ: Kombinacja bezpieczeństwa

Andrzej Szymkiewicz: Jaki jest rynek

wicielstwa. Natomiast zapytania o szcze-

zacja zajmuje, bo oni mają trochę dłuższe

regałów w Polsce? Jak go widzi przewod-

gółowe zagadnienia techniczne trafiają

tradycje, jeżeli chodzi o funkcjonowanie

niczący Komitetu Technicznego Rega-

do centrali, gdzie nie zawsze jest taka

na rynku?

łów w Polskim Stowarzyszeniu Techniki

sama jakość obsługi na miejscu jak cho-

To wymaga doprecyzowania. Jestem

Magazynowej?

ciażby w Polsce.

członkiem niedawno zawiązanej grupy

Marcin Bajson: To wciąż rozwijający się

roboczej, zajmującej się kwestiami eu-

rynek z dynamiką większą od wzrostu ca-

– Czego tu brakuje? Tej świadomości

ropejskiego znaku jakości. W Europej-

łej gospodarki. Jest kilka firm, które mają

dobrych praktyk?

skiej Federacji Regałowej, w zależności

znaczący udział w tym segmencie i dlate-

Niestety, czasem dobre praktyki w tym

od okresu, działa od kilku do kilkuna-

go konkurencja jest bardzo wysoka i gra

względzie nie są zachowywane, ale to tylko

stu grup roboczych, które zajmują się

„ostro”. Z tego powodu rynek potrzebuje

jedna strona medalu. Z drugiej strony bra-

szczegółowymi zagadnieniami, które

wsparcia i uporządkowania, przynajmniej

kuje świadomości klienta – tego żeby wy-

są definiowane w normach. Można tu-

jeśli chodzi o kwestie techniczne czy

magał od dostawcy tych praktyk i wymagał

taj wymienić główną normę regałową

etyczne w relacjach z klientami.

zachowania odpowiedniego standardu.

– EN 15512, normę EN 15620, normy

Często klient nie jest po prostu świadomy

dotyczące sejsmiki czy – wspomnianą już

– Czy ten porządek techniczny doty-

tego, jakie powinny być spełnione wyma-

wcześniej – grupę roboczą, która zajmuje

czy regulacji normatywnych? Te kwestie

gania dotyczące samej inwestycji. W takiej

się zagadnieniem jakości dostarczanych

techniczne zabezpieczają normy, które

sytuacji trudno oczekiwać, że klient będzie

instalacji regałowych.

obowiązują w Europie i w Polsce.

wymagał czegoś o czym nie wie, zwłaszcza

Tak jest. Oczywiście są normy, które

jeśli dostawca nie przekaże mu informa-

– Czym się ta grupa robocza zajmuje? Jak

określają w miarę dokładnie standard,

cji o obowiązujących wytycznych.

„zapewnianie jakości” jest zdefiniowane?
Jakie parametry badacie, czy jakimi para-

natomiast ten standard nie zawsze jest
zachowywany.

– Czy jest ktoś, kto w jakiś sposób mo-

metrami się zajmujecie?

nitoruje zachowania dostawców? Czy

Grupa ta została zawiązana niedaw-

– Ma Pan na myśli standard oferowany

można to w jakiś sposób kontrolować?

no i wszystko jest to w tym momencie

przez dostawców?

Między innymi taką rolę edukacyjną przyj-

przedmiotem ustaleń. Przed przystąpie-

Mówimy o standardzie, który jest wy-

muje na siebie właśnie Polskie Stowarzy-

niem do definiowania pojęć i określania

magany przez normy. Obecnie mamy

szenie Techniki Magazynowej. Natomiast

parametrów musi dojść do konsensu-

do czynienia z sytuacją, że część pro-

nie ma w Polsce instytucji, która byłaby

su wielu firm, oraz wielu stowarzyszeń

ducentów oraz część dostawców zna

powołana do monitorowania standardów,

krajowych, które również są członkami

wytyczne i do nich się stosuje, natomiast

jeśli chodzi o szeroko pojętą technikę ma-

grupy i uczestniczą w jej pracach. Wstęp-

część niestety nie. Trudno powiedzieć jaka

gazynową.

na idea jest taka, że obliczenia, badania,

to jest skala zjawiska, natomiast obserwu-

projekt instalacji miały by być poddawane

jąc poziom realizacji na terenie naszego

– Czy Komitet Techniczny Regałów chciał-

weryfikacji przez określone ciała, które

kraju, można stwierdzić, że dość często

by się tym zająć? Czy ma to w planie?

działałyby przy ERF.

odbiega on niestety od przyjętych stan-

Tak. Komitet Techniczny Regałów z jednej

dardów.

strony prowadzi działania uświadamiające –

– I z tymi określonymi założeniami każdy

chociażby wydając biuletyny, w których za-

projekt byłby sprawdzany?

– Na rynku mamy firmy, które są czo-

warte są informacje techniczne. Planujemy

Nie tyle sam projekt, co dostawca czy

łowymi dostawcami również w Euro-

również wystąpić z cyklem szkoleń, które

producent byłby poddawany procedurze

pie i one gdzieś po drodze tracą ten stan-

pozwolą uczestnikom tychże na poszerze-

weryfikacyjnej, a konkretnie jego spo-

dard dostarczając towar na nasz rynek?

nie wiedzy i zdobycie odpowiednich kwali-

sób projektowania, prowadzenia badań,

Firmy te posiadają przeważnie centra-

fikacji do tego, żeby tego typu inwestycje

obliczeń i wreszcie produkcji podlegałby

le poza granicami naszego kraju, nato-

realizować w prawidłowy sposób.

weryfikacji i jeżeli ten dostawca speł-

miast w Polsce działają tylko ich przed-

niałby wymagania ERF-u, i przeszedłby

stawicielstwa handlowe i często projekty

– Jest Pan również członkiem roboczej

pomyślnie weryfikację przez jednostkę

realizowane są właśnie przez te przedsta-

grupy ERF. Jakimi tematami się ta organi-

certyfikującą, otrzymywałby znak jakości.
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ne i archiwizowane. Dotyczy to bieżącego monitoringu, przeglądów w krótkich
odstępach czasu tak zwanych tygodniowych, miesięcznych. Natomiast co naj-

Mamy do czynienia z codzienną eksploatacją,
gdzie często spotykamy się z zaniedbaniami,
które mogą prowadzić do niebezpiecznych
sytuacji i tutaj szczególną rolę pełni osoba,

mniej raz do roku powinien odbyć się
przegląd ekspercki, który wykonuje tak
zwana „trzecia strona”, czyli osoba z zewnątrz, która jest ekspertem w dziedzinie
eksploatacji regałów.

która jest odpowiedzialna za użytkowane

– Archiwizowane zdarzenia, na przykład

instalacje regałowe. Chcielibyśmy podczas

kolizja sprzętu z konstrukcją regałową?

szkoleń dotyczących eksploatacji zwrócić uwagę
na pewne obszary, które potencjalnie mogą rodzić
zagrożenia. Do wystąpienia nieprawidłowości
dochodzi już na etapie montażu instalacji –
zwłaszcza w przypadku, kiedy prace te nie
są prowadzone przez wykwalifikowane ekipy

Tak, każde zdarzenie tego typu powinno
być odnotowane, a ponadto powinien
zostać wykonany ogląd zniszczenia i przypisanie kategorii zgodnie z klasyfikacją
wg normy, która określa rodzaje uszkodzeń.
– A jeżeli nie widać tych uszkodzeń,
a coś się zdarzyło? Stosuje się teraz takie
ochraniacze plastikowe, które eliminują

montażowe.

odkształcenia przy kolizjach.
Jeżeli energia została pochłonięta bez
uszczerbku dla konstrukcji, to wszystko w porządku. Natomiast problemem

– Wspomniał Pan o szkoleniach, jakie

też oczywiście powinno się przestrzegać

może być to, że rzeczywiście uszkodzenie

zamierza Komitet Techniczny Regałów

wytycznych zapewniających bezpieczną

wystąpiło, ale jest przysłonięte przez tego

realizować. Czy to będzie obszar eksplo-

obsługę konstrukcji. Te dwa obszary wy-

typu zabezpieczenie. W takim wypad-

atacji regałów, a może montaż i dostawa?

magają zachowania odpowiednich stan-

ku należałoby usunąć to zabezpiecze-

Mamy do czynienia z codzienną eks-

dardów, o których wiedzę chcielibyśmy

nie i sprawdzić, czy nie doszło do trwałe-

ploatacją, gdzie często spotykamy

przekazać naszym przyszłym słuchaczom.

go naruszenia konstrukcji.

dzić do niebezpiecznych sytuacji i tutaj

– PRSES jest to osoba odpowiedzialna

– Czyli PRSES jest zobowiązany do takiej

szczególną rolę pełni osoba, która jest

za przeglądy regałów, w magazynie czy

szczegółowej diagnostyki?

odpowiedzialna za użytkowane instalacje

tak?

Tak. Jak sama nazwa wskazuje, jest

regałowe. Chcielibyśmy podczas szkoleń

Jest to osoba, która odpowiada za co-

to osoba odpowiedzialna za bezpieczne

dotyczących eksploatacji zwrócić uwagę

dzienne przeglądy regałów, oraz utrzy-

funkcjonowanie wyposażenia magazyno-

na pewne obszary, które potencjalnie

manie instalacji regałowej w należytym

wego w obiekcie.

mogą rodzić zagrożenia. Do wystąpienia

stanie. Pracownik zajmujący to stanowi-

nieprawidłowości dochodzi już na etapie

sko jest odpowiedzialny także za reje-

– Jak bezpiecznie eksploatować regały?

montażu instalacji – zwłaszcza w przy-

strowanie zdarzeń niebezpiecznych czy

Oczywiście najprostszą odpowiedzią jest:

padku , kiedy prace te nie są prowadzone

incydentów, które występują w trakcie

tak, aby nie doprowadzić do ich uszkodze-

przez wykwalifikowane ekipy montażowe.

eksploatacji. Chodzi o to, aby na bieżąco

nia. Niestety tylko pozornie jest to takie

Takie zaniedbania mogą grozić bardzo

eliminować uszkodzenia, a jednocześnie

trywialne. Kwestia bezpiecznej eksplo-

poważnymi konsekwencjami podczas

zapobiegać tego typu sytuacjom. Wszyst-

atacji regałów magazynowych to zdecy-

późniejszej eksploatacji, podczas której

kie zdarzenia powinny być rejestrowa-

dowanie szersze i bardziej złożone zagad-

się z zaniedbaniami, które mogą prowa-
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nienie. Z całą pewnością warto zapoznać
się z odpowiednimi normami, których
wytyczne pozwalają uniknąć sytuacji niebezpiecznych. Dotyczy to zarówno dostawców, jak i użytkowników, ponieważ
należy pamiętać, że zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania wyposażenia

PRSES to osoba, która odpowiada za codzienne
przeglądy regałów, oraz utrzymanie instalacji

magazynowego leży po obu stronach.

regałowej w należytym stanie. Pracownik

Począwszy od przygotowania odpowied-

zajmujący to stanowisko jest odpowiedzialny

niego projektu, a w tym np. zapewnienia
odpowiedniej konfiguracji uwzględnia-

także za rejestrowanie zdarzeń niebezpiecznych

jącej wystarczające luzy manipulacyjne

czy incydentów, które występują w trakcie

zależne od rodzaju stosowanych wózków i składowanego towaru, poprzez

eksploatacji. Chodzi o to, aby na bieżąco eliminować

dostarczenie wyczerpującej Instrukcji

uszkodzenia, a jednocześnie zapobiegać tego typu

Użytkowania (co leży w gestii dostawcy),
aż do przestrzegania wytycznych pro-

sytuacjom. Wszystkie zdarzenia powinny być

ducenta i zadbanie o to, aby pracownicy

rejestrowane i archiwizowane. Dotyczy to bieżącego

obsługujący konstrukcję posiadali odpo-

monitoringu, przeglądów w krótkich odstępach

wiednie kompetencje (co leży oczywiście
po stronie użytkownika). Natomiast z całą

czasu tak zwanych tygodniowych, miesięcznych.

pewnością, co jeszcze raz powtórzę, jed-

Natomiast co najmniej raz do roku powinien odbyć

ną z podstawowych rzeczy jest zapoznanie się z normą, która definiuje obszary,

się przegląd ekspercki, który wykonuje tak zwana

w których użytkownicy regałów powinni

„trzecia strona”, czyli osoba z zewnątrz, która jest

zwrócić szczególną uwagę na elementy
potencjalnie niebezpiecznie i tam zacho-

ekspertem w dziedzinie eksploatacji regałów.

wać szczególną ostrożność.
– Czyli w pewnym sensie konstruktorzy
już mają wpływ na bezpieczną eksploata-

prawne zaprojektowanie obiektu może

tomiast dysponując elementami konstruk-

cję? Wspomniał pan o tych luzach mani-

zostać w tym momencie zaprzepaszczona.

cyjnymi z „demobilu” bez dokumentacji

pulacyjnych. Czyli to już na tym etapie

ciężko określić jeden z podstawowych

odbywa się dbałość o bezpieczeństwo?

– Jakby Pan się odniósł do rynku wtórne-

parametrów, jakim jest nośność takiego

Etap projektu jest kluczowy, ponieważ

go regałów? Zaczyna coraz bardziej roz-

regału. Poza tym nośność takiej kon-

parametry magazynu są dobierane pod

wijać, przynajmniej co raz więcej ofert jest

strukcji zmienia się w zależności od jej

przyszłe zastosowanie i w związku z tym

na rynku regałów używanych. W świetle

konfiguracji, co oznacza, że przy określo-

wszelkie nieścisłości i błędy, które zosta-

tego, co Pan powiedział, to tych regałów

nym położeniu belek nośnych w jednym

ną popełnione na tym etapie będą rzuto-

nie powinno się stosować?

przypadku regał może przenieść „X” ob-

wać na prawidłowe funkcjonowanie ma-

W bardzo wielu przypadkach tego typu

ciążenia a w innym przypadku „X” mi-

gazynu w przyszłości. Często inwestor nie

instalacje są stawiane bez dokumentacji,

nus kilka, bądź nawet kilkanaście pro-

zdaje sobie sprawy, że powinien dostar-

natomiast w momencie projektowania

cent. Dane te weryfikuje się obliczeniami

czyć szereg informacji, które są potrzebne

magazynu – w ogóle w momencie pro-

podczas projektu nowej instalacji, która

do prawidłowego zaprojektowania i roz-

jektowania samych elementów nośnych

została wykonana zgodnie z normami,

planowania magazynu. Jeżeli dostawca

– bierze się pod uwagę wiele parametrów,

natomiast w przypadku wykorzystywania

wyposażenia tych informacji nie uzyska,

wiele warunków, które są narzucone –

elementów z rynku wtórnego praktycznie

lub sam o nie nie pyta, to szansa na po-

chociażby obciążenia eksploatacyjne, na-

nie ma takiej możliwości.
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nasze oczekiwania i zapewnia odpowiedni
poziom bezpieczeństwa.
– Wspomniał Pan o dokumentacji. Jaka

Standardowa dokumentacja powinna składać
się z planu, na którym jest rozmieszczona
instalacja regałowa przy określonych założeniach,
czyli rodzaju wózka, nośności posadzki. Często
dane te są określane już na etapie przetargu.
Taka dokumentacja powinna również składać
się z obliczeń dotyczących samej statyki
konstrukcji, co pozwala wskazać, że instalacja przy
zadeklarowanych wstępnie przez użytkownika
obciążeniach nie będzie przeciążona.

jest podstawowa dokumentacja regałowa? Czy jest na to jakaś definicja?
Standardowa dokumentacja powinna składać się z planu, na którym jest
rozmieszczona instalacja regałowa przy
określonych założeniach, czyli rodzaju
wózka, nośności posadzki. Często dane
te są określane już na etapie przetargu.
Taka dokumentacja powinna również
składać się z obliczeń dotyczących samej
statyki konstrukcji, co pozwala wskazać, że instalacja przy zadeklarowanych
wstępnie przez użytkownika obciążeniach
nie będzie przeciążona.
– Czyli rozumiem, że standardowo każdy
szanujący się dostawca regałów taką dokumentację klientowi dostarcza?

22

– Czyli każdy użytkownik, który decyduje

mentowaną historię eksploatacji, oraz

Tak. Wraz z instrukcją obsługi tego typu

się na wykorzystanie regałów z „demo-

dokumentację techniczno-ruchową. Gdy

urządzeń.

bilu” mocno ryzykuje?

brak jest dokumentacji, czasem możemy

To zależy od tego, jakie posiada infor-

poznać przebieg dotychczasowej „służby”

– Funkcjonuje na rynku taka kontrower-

macje na temat tej instalacji, zakładając

obserwując ślady na słupach, stężeniach,

syjna metoda naprawy regałów, pole-

oczywiście, że nie jest ona uszkodzona,

lub belkach nośnych. Niestety czasem

gająca na prostowaniu odkształconych

i że przez poprzedniego właściciela była

dotychczasowa eksploatacja pozosta-

elementów. Polskie Stowarzyszenie

użytkowana prawidłowo.

wia po sobie ukryte uszkodzenia, któ-

Techniki Magazynowej zajęło stanowi-

re na pierwszy rzut oka są niewidocz-

sko w tym względzie i nie poleca tej me-

– Co by Pan doradził decydującym się

ne i dają o sobie znać dopiero później.

tody. To była też rekomendacja Komitetu

na używane regały?

Ponadto kompletując regały magazyno-

Technicznego Regałów. Czy mógłby Pan

Posłużę się analogią motoryzacyjną.

we z elementów o nieznanym pochodze-

coś szerzej na ten temat powiedzieć?

Niektórzy kupują samochody używa-

niu narażamy się na stworzenie konstruk-

Metoda polegająca na prostowaniu

ne i czasem są zadowoleni, a czasem

cji, która będzie składała się z elementów

odkształconych elementów regałów,

trafiają na pojazd sklecony z trzech in-

źle spasowanych ze sobą, o różnym stop-

za pomocą siłowników hydraulicznych,

nych samochodów, którego niezawod-

niu wyeksploatowania. W takim przypad-

powoduje odkształcenie plastyczne na-

ność i bezpieczeństwo jest bardzo dys-

ku trudno nawet mówić o bezpiecznym

prawianych elementów i z tego powodu

kusyjne. Inni zaś decydują się na kupno

użytkowaniu konstrukcji.

elementy te nie mogą spełniać wymagań

nowych egzemplarzy z salonu stawiając

Oczywiście unika się takich problemów

postawionych na etapie projektowania.

na pewne źródło pochodzenia, gwarancje

kupując prawidłowo zaprojektowaną in-

Od kilku lat w ramach ERF-u toczyła się

producenta i bezproblemowe działanie.

stalację od producenta czy dystrybutora.

dyskusja na ten temat, a strony przedsta-

Podobnie jest z rynkiem regałów – jest

Mamy wtedy pewność, że otrzymujemy

wiały swoje argumenty za i przeciw. Osta-

wielu zainteresowanych kupnem uży-

konstrukcję , która została zaprojektowa-

tecznie Europejska Federacja Regałowa

wanych konstrukcji. Dobrze gdy regał

na pod nasze zapotrzebowanie i że towar,

zajęła stanowisko, że tego typu naprawy

nabywany z rynku wtórnego ma udoku-

który jest dostarczony, spełnia dokładnie

nie są rekomendowane, natomiast według
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wytycznych normy na wszelkie naprawy

dojść do redukcji nośności takiego ele-

– Funkcjonują współczynniki: 1,3;

konstrukcji magazynowych powinno uzy-

mentu i w związku z tym do drastycznego

1,5 czyli wartość powyżej 1 to jest

skać się zgodę producenta. Na marginesie

zmniejszenia zapasu bezpieczeństwa.

ta granica bezpieczeństwa? Tak to się
przyjmuje? Czy Pan sugeruje, żeby nie

dodam, że nie przychodzi mi do głowy
producent, który zgodziłby się na naprawy

– Czy jest jakieś określenie na ten „zapas

przywiązywać wagi do takich lakonicz-

tego typu, zwłaszcza jeśli miałby być one

bezpieczeństwa”?

nych stwierdzeń?

przeprowadzane przez niezależnego wy-

Tak. Instalacje regałowe projektuje się

Tak jak powiedziałem, współczynniki

konawcę. Nie sposób bowiem zapewnić,

przy założeniu określonych współczynni-

występują w kombinacjach. To nie tylko

ze tego typu naprawa przywraca uszko-

ków bezpieczeństwa.

jedna, czy druga wartość. Prawdę po-

dzonemu elementowi pierwotne walory

wiedziawszy jest ich kilkanaście. Posłu– Jakie to są wskaźniki?

giwanie się jednym współczynnikiem

Pojawia się bardzo często pytanie ile ten

wyrwanym z kontekstu w zasadzie nic

– Czyli uzyskanie tych parametrów tech-

współczynnik wynosi, tymczasem trzeba

nie mówi. Żonglowanie pojedynczymi

nicznych przed uszkodzeniem albo zbli-

pamiętać, że nie mówimy o jednej uniwer-

wartościami może być co najwyżej chwy-

żonych jest raczej niemożliwe?

salnej wartości. To jest szereg kombinacji.

tem marketingowym stosowanym przez

Nie jesteśmy po prostu w stanie ocenić,

Współczynniki różnią się w zależności

niektóre firmy. Norma dokładnie określa

czy podczas takiej naprawy przywróci-

od tego, do jakich warunków eksploata-

wartości tych współczynników, w zależ-

liśmy pierwotny stan i to jest najpoważ-

cyjnych się odnoszą. Szczegółowe infor-

ności od okoliczności, bo w zależności

niejsze ryzyko. Przede wszystkim może

macje można znaleźć w normie EN 15512.

od tego, z jaką instalacją mamy do czy-

wytrzymałościowe i użytkowe.

Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia i osłony elementów
konstrukcji regałowej, są podstawowym wyposażeniem
chroniącym w razie kolizji z urządzeniami transportowymi w magazynie.
Każde widoczne uszkodzenie powinno być zarejestrowane i opisane, a uszkodzony element w zależności od stopnia
uszkodzenia, „obserwowany” lub wymieniony.
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nienia, to współczynniki również mogą

żeby dobra praktyka stała się jednolita

– Czy czekają nas jakieś rewolucyjne

się zmieniać. Prawidłowo wykonane prze-

dla wszystkich osób, które wykonują tego

rozwiązania w składowaniu i magazyno-

liczenia instalacji regałowej, o których

typu działania. To będzie zbiór zasad,

waniu towarów?

wspominałem, powinny zawierać wszel-

które powinny być brane pod uwagę pod-

Jak pokazuje historia, przez cały czas

kie kombinacje z prawidłowo dobranymi

czas takich analiz i przeglądów. Te zasady

te sposoby zmieniają się. Pojawia się

wartościami współczynników.

są opisane częściowo w normie, jednak

coraz więcej automatyki przy w branży

nie są w powszechnym użyciu i chcieliby-

magazynowej, więc niewątpliwie maga-

śmy to zmienić.

zyn paletowy z ręczną obsługą będzie

– Gwarantujące bezpieczną eksploatację, za co bierze odpowiedzialność do-

wypierany przez obiekty wykorzystu-

stawca i tego się trzymajmy. Jaka rola

– Mówimy o technicznych zasadach. Na-

jące coraz to nowsze technologie, oraz

jest audytora zewnętrznego? Jak Pan

tomiast chodzi mi też o inne tak zwane

rozwiązania.

by to ocenił?

miękkie, bardziej etyczne zasady, słyszy

Jeżeli chodzi o przegląd ekspercki, to przede

się, że ktoś na kartce A4 robił przegląd

– Czyli nie uciekniemy od automatyzacji?

wszystkim ma on na celu sprawdzenie po-

instalacji regałowych, gdzie jest kilka ty-

Nie uciekniemy. To jest po prostu bardziej

prawności użytkowanej instalacji zarówno

sięcy miejsc paletowych i robi to w ciągu

ekonomiczna, a zarazem bezpieczna for-

pod względem jej zgodności z instrukcją

dwóch godzin.

ma składowania towarów.

dostarczaną przez producenta, jak i odpo-

Zdarzają się niestety i takie. Trudno trak-

wiednimi normami. Ponadto kontroli pod-

tować tak sporządzony raport poważnie.

nicznego Regałów. Co jest takim naj-

lega stan konstrukcji i ocena ewentualnych
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– Mówiliśmy o planach Komitetu Tech-

uszkodzeń. Jest to najistotniejszy element

– Rozumiem, że Pan nie poleca takich

ważniejszym, jeżeli możemy ten plan

przeglądu. Audytor ma także za zadanie

przeglądów?

podzielić na etapy? W pierwszym etapie

sprawdzić także zgodność oznakowania

Nie polecam. Polecam profesjonalne prze-

co Komitet Techniczny Regałów chciałby

regałów z dokumentacją oraz stan ozna-

glądy, których wykonawcy poświęcają

zrealizować jeszcze do końca tego roku?

kowania ciągów komunikacyjnych.

odpowiednią ilość czasu, aby przejrzeć

Celem działania Stowarzyszenia w tym

szczegółowo całą instalację, wszystkie

Komitetu Technicznego Regałów jest

– Na rynku niewielu mamy ekspertów,

elementy nośne znajdujące się w maga-

realizacja celów statutowych. Wspomi-

którzy takie przeglądy mogą robić.

zynie i rzetelnie ocenić stan tych, które

nałem o szkoleniach – dotyczą one za-

To prawda, ekspertów, którzy posiadają

mogły zostać narażone na uszkodze-

równo prawidłowego montażu, oraz bez-

niezbędne kompetencje do wykonywania

nie. Jak wcześniej wspomniałem, regały

piecznej eksploatacji regałów. W ramach

przeglądów regałów magazynowych jest

to konstrukcja, która projektowana jest

działalności edukacyjnej organizowane

niewielu. Niestety zadania tego podejmują

jako całość i nadwyrężenie pojedynczego

jest także Forum Bezpieczeństwa w Ma-

się często osoby, które mają niewielkie,

elementu ma wpływ na jej stabilność,

gazynie, gdzie eksperci stowarzysze-

lub wręcz zerowe doświadczenie i prze-

oraz zdolność do przenoszenia zadanych

nia wygłaszają cykl prelekcji na tematy

glądy, których dokonują są wykonywane

obciążeń. Lekceważenie odkształceń

związane z eksploatacją wyposażenia

pobieżnie. W efekcie niektóre zjawiska po-

powstałych w wyniku kolizji ze sprzę-

magazynowego, zapewnieniem bezpie-

tencjalnie niebezpieczne, wynikające z nie-

tem pracującym w magazynie może być

czeństwa, a także na tematy dotyczące

prawidłowej eksploatacji, bądź z błędnej

tragiczne w skutkach, ponieważ utrata

szeroko pojętego magazynowania i za-

interpretacji zapisów norm, lub instrukcji

stateczności jednego segmentu powo-

chowania tych standardów, o których

użytkowania mogą być pomijane, właśnie,

duje efekt domina i wpływa negatywnie

wspominałem. Tego typu spotkania

ze względu na brak doświadczenia.

na pozostałe sekcje. Dlatego przegląd

prowadzą do formułowania wniosków,

powinien być rzeczywistą oceną stanu

które z kolei znajdują swoje odzwier-

– Czy Komitet Techniczny Regałów bę-

regałów i to leży w interesie zarządzają-

ciedlenie w biuletynach technicznych

dzie dążył do tego, żeby stworzyć taką

cych magazynem, gdyż odpowiadają nie

wydawanych przez stowarzyszenie.

grupę ekspertów, którzy byliby pod nad-

tylko za towar wart niemałe pieniądze (nie

zorem właśnie Komitetu Technicznego?

licząc już instalacji regałowej), ale przede

– Życzę realizacji planów i dziękuję

Tak. Jest plan na szczegółowe opraco-

wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo

za rozmowę

wanie zakresu tego typu przeglądów tak,

ludzi przebywających w obiekcie.

Dziękuję.
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CZYTASZ: STILL szkoli operatorów w Akademii Bezpieczeństwa
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STILL SZKOLI OPERATORÓW

W AKADEMII
BEZPIECZEŃSTWA
WOJCIECH PODSIADŁY

W ostatnich latach temat bezpieczeństwa procesów intralogistycznych zyskuje na popularności. Przybywa
nie tylko projektów na dużą skalę, jak organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej
Forum Bezpieczeństwa w Magazynie, ale również jednostkowych, oddolnych inicjatyw, dzięki którym
rośnie świadomość zagrożeń w transporcie wewnętrznym. Jedną z tego typu akcji jest Akademia
Bezpieczeństwa organizowana przez firmę STILL Polska.
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Dbałość o bezpieczeństwo pracy w maga-

wnętrznego. Program ma na celu zwięk-

inicjatywy łączymy z trafną identyfika-

zynie to wciąż jeden z najbardziej aktual-

szenie świadomości w zakresie bezpie-

cją zmian w zakresie postrzegania bezpie-

nych tematów w sektorze TSL. Od kilku lat

czeństwa pracy z wózkiem widłowym.

czeństwa. Coraz częściej nasi partnerzy

coraz więcej przedsiębiorców dostrzega,

W ramach akcji STILL Polska podejmuje

nie traktują tej kwestii jako narzuconego

że priorytetowe potraktowanie tej kwe-

szereg działań, obejmujących m.in. dys-

obowiązku, ale jako obszar budowania

stii pozwala osiągnąć wymierne korzy-

trybucję materiałów szkoleniowych czy

przewagi konkurencyjnej w oparciu o ob-

ści związane z minimalizowaniem liczby

warsztaty dla przedstawicieli przedsię-

niżanie kosztów i zwiększanie wydajności

kolizji, ograniczeniem absencji pracow-

biorstw. W ich trakcie poruszane są za-

pracy – dodaje. Założenia stojące za orga-

ników czy zmniejszeniem częstotliwości

gadnienia związane z: prawidłową eksplo-

nizacją Akademii Bezpieczeństwa STILL

rekrutacji. Przestrzeganie zasad bezpie-

atacją pojazdów techniki magazynowej,

firmy można sformułować następująco:

czeństwa to wartość ceniona także przez

niebezpiecznymi sytuacjami w logistyce,

»» Dbałość o bezpieczeństwo przekłada

zatrudnionych. Wiedząc, że ich zdrowie

analizą przyczyn wypadków w zakładach

jest chronione, funkcjonują pewniej oraz

oraz konkretnymi produktami STILL, po-

»» Świadoma i doświadczona kadra jest

efektywniej. Gruntowne przeszkolenie ope-

zwalającymi minimalizować prawdopo-

kluczowa dla sprawnego przebiegu

ratorów daje im więc nie tylko świadomość,

dobieństwo zagrożeń. – Akademia Bez-

że firma o nich dba, ale również wpływa

pieczeństwa początkowo funkcjonowała

»» Postrzeganie kwestii bezpieczeń-

pozytywnie na wydajność pracy. Traktując

jako uzupełnienie sprzedaży rozwiązań

stwa w kategoriach korzyści – za-

te tezy jako punkt wyjścia, STILL zorganizo-

sprzyjających prewencji wypadków po-

równo przez operatorów, jak i osoby

wał dla swoich klientów zajęcia w ramach

przez edukację w zakresie ich optymal-

zarządzające ich pracą – przynosi

Akademii Bezpieczeństwa STILL (ABS).

nego wykorzystania. Z czasem okazało

pozytywne efekty dla wszystkich

się, że zainteresowanie tą tematyką jest

zainteresowanych.

się na realne oszczędności.

procesów w magazynie.

ZAŁOŻENIA ABS

na tyle duże, że szkolenia można z powo-

Akademia Bezpieczeństwa STILL to m.in.

dzeniem wyodrębnić jako oddzielną usłu-

PRZEBIEG WARSZTATÓW

cykl ponadobowiązkowych szkoleń dla

gę – mówi Wojciech Szmulczyński, Dy-

Program sesji jest każdorazowo uzgad-

operatorów urządzeń transportu we-

rektor Handlowy STILL Polska. – Sukces

niany z klientem i dostosowywany

26
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CZYTASZ: STILL szkoli operatorów w Akademii Bezpieczeństwa

do potrzeb i warunków pracy w jego
przedsiębiorstwie. W podstawowym wymiarze ABS to jednodniowa sesja doszkalająca dla operatorów wózków widłowych i sprzętu magazynowego. W jej
ramach prowadzący przedstawia nowoczesne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa przewozu towarów. Odpowiada
również m. in. na następujące pytania:
»» Jakie zagrożenia występują w magazynie?
»» Jak bezpiecznie przewozić ładunki?
»» Czego nie wolno robić w trakcie pracy?
Sesja składa się z dwóch części. W pierw-

Fot. Log4.pl

szej z nich operatorzy zyskują wiedzę
na temat czynników istotnych dla za-

czeństwa STILL. – W czasie dwóch warsz-

wewnątrzzakładowego – podsumowuje.

chowania bezpieczeństwa podczas pra-

tatów przeprowadzonych w 2013 roku

Na bazie zajęć ABS stworzony został

cy z pojazdami transportu wewnętrznego.

na rzecz operatorów BSH, omówiliśmy

również „Tańczący z paletami” – promu-

Znajomość prezentowanych zagadnień

szczegółowo zasady bezpiecznej eksplo-

jący bezpieczeństwo event organizowany

weryfikowana jest podczas końcowego

atacji wszystkich maszyn STILL, z który-

przez Raben dla operatorów firmy z całe-

testu. W drugiej części, obejmującej prób-

mi mają styczność w codziennej pracy.

go kraju. Konkurs składa się z dwóch czę-

ny przejazd po magazynie, kierowcy mają

Zaprezentowaliśmy również potencjalne

ści. W pierwszej, teoretycznej, omawiane

okazję w praktyce wykorzystać to, czego

konsekwencje nieprzestrzegania tych

są dobre praktyki i pożądane zachowania.

się nauczyli.

reguł – mówi Tobiasz Jakubczak, prowa-

W drugiej, praktycznej, uczestnicy poko-

dzący Akademię Bezpieczeństwa STILL.

nują na wózkach trasę z przeszkodami, wy-

PRZYKŁADY WDROŻENIA I ICH EFEKTY

– Ze szczególnie entuzjastycznym przy-

magającą dużej precyzji manewrowania.

Dotychczas zajęcia w ramach Akademii

jęciem spotkały się praktyczne warsztaty

– Pracownicy magazynowi stanowią klu-

Bezpieczeństwa STILL zrealizowane zo-

bezwypadkowej jazdy wózkami widło-

czowe ogniowo naszego łańcucha warto-

stały w kilkunastu przedsiębiorstwach.

wymi i konkurs dla najbezpieczniej pro-

ści. Dbamy o ich bezpieczeństwo na wiele

Szeroko komentowano rezultaty szkoleń

wadzącego operatora – dodaje. – Mamy

sposobów. Jednak wisienką na torcie jest

przeprowadzonych w dwóch zakładach.

poczucie, że regularne, „ponadprogramo-

konkurs „Tańczący z paletami”, wyłaniają-

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego,

we” szkolenia z zakresu bezpieczeństwa

cy i nagradzający tych, którzy bezpieczeń-

firma która wzięła udział w programie jako

mają istotne przełożenie na funkcjono-

stwo stawiają na pierwszym miejscu –

jedna z pierwszych i regularnie podnosi

wanie procesów logistycznych w naszym

komentuje Marta Szymborska, Kierownik

kwalifikacje operatorów w jego ramach,

przedsiębiorstwie – komentuje Dariusz

ds. PR i CSR w Grupie Raben. – Kwestia

została laureatem I edycji konkursu Lider

Pięta z BSH. – Przypominamy dzięki

zapobiegania kolizjom w magazynie jest

Bezpieczeństwa w Magazynie. – Mamy

nim o najważniejszych zasadach zwią-

dla nas bardzo istotna. W ramach ABS

świadomość, jak istotny w minimalizowa-

zanych z prawidłową eksploatacją ma-

promujemy zachowania pozwalające ich

niu liczby wypadków jest czynnik ludzki –

szyn i informujemy o technologicznych

unikać i uświadamiamy przedsiębiorców,

mówi Dariusz Pięta, Kierownik Magazynu

nowościach. Jeszcze ważniejszym efek-

że mniejsza ilość wypadków pozytyw-

Eksportowego w BSH. – Dlatego, obok

tem jest jednak pokazanie pracownikom,

nie wpływa na komfort pracy operato-

kursów uprawniających do prowadzenia

jak ważne jest dla nas zminimalizowanie

rów i koszty użytkowania sprzętu. Bardzo

maszyn, nasi operatorzy biorą udział w do-

liczby kolizji i wykształcenie proaktyw-

nas cieszy, że wspólnie z naszymi partne-

datkowych warsztatach – dodaje. Jednym

nej postawy zapobiegania zagrożeniom.

rami tworzymy tak ciekawe i pożyteczne

ze szkoleń, które odbyli pracownicy firmy,

Działania te wymiernie przekładają się

akcje – mówi Paweł Włuka, kierownik

były zajęcia w ramach Akademii Bezpie-

na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu

działu marketingu w STILL Polska.

B E Z P I E C Z N Y

M I X

27

Fot. Still

MAGAZYN
NOWOCZESNY
I BEZPIECZNY
WOJCIECH PODSIADŁY
Rosnąca świadomość pracodawców oraz idący z nią w parze postęp technologiczny sprawiają,
że przybywa produktów minimalizujących prawdopodobieństwo wypadków i kolizji. Jakie rozwiązania
są szczególnie godne uwagi?
28
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CZYTASZ: Magazyn nowoczesny i bezpieczny

Jak wynika z raportu ENESER 2, obok

szybkości jazdy do wagi transportowane-

INTELIGENTNA ODZIEŻ

Słowenii i Czech, Polska to kraj, w któ-

go ładunku oraz te informujące operato-

Wiele zadań wymaga zaopatrzenia

rym przedsiębiorcy najczęściej korzysta-

ra o przekroczeniu określonej wysokości

pracownika w ubiór lub wyposażenie

ją z usług specjalistów ds. BHP. Odsetek

podniesienia masztu – dodaje ekspert.

zwiększające bezpieczeństwo wykony-

takich firm wynosi u nas około 90%. Śred-

Coraz częściej w imię bezpieczeństwa

wanych obowiązków. Dzięki postępo-

nia w pozostałych krajach Unii jest o oko-

wózki widłowe funkcjonujące w strefie

wi w obszarze materiałoznawstwa, ro-

ło 20-25% niższa. W zależności od wiel-

produkcyjnej zastępuje się zestawami

śnie jakość i wytrzymałość odzieży oraz

kości zakładu, pracodawcy decydują się

transportowymi. – Dzięki kompaktowym

komfort jej użytkowania. I tak, popular-

na usługi podmiotów zewnętrznych (do-

rozmiarom, ciągniki gwarantują lepszą

ne niegdyś produkty naturalne (np. skó-

tyczy to przede wszystkim mniejszych

widoczność wokół pojazdu i przez niego

rzane buty) coraz częściej zastępowane

przedsiębiorstw) lub na własne, etatowe

– wyjaśnia Rafał Pańczyk, Dyrektor Działu

są artykułami wykonanymi z tworzyw

służby BHP (firmy średnie i duże). Dba-

Intralogistyki STILL Polska – Inwestorzy

sztucznych. Zainteresowaniem cieszą

łość o bezpieczeństwo nie ogranicza się

chętnie korzystają z tego rozwiązania –

się chemo-, termo – i ognioodporne

do przestrzegania odgórnych przepisów.

nie tylko ze względu na bezpieczeństwo,

włókna – takie, jak Nomex czy Kevlar.

Coraz częściej obejmuje również wdro-

ale również aspekt ekonomiczny. Choć

Na rynku dostępne są także materiały

żenia innowacyjnych rozwiązań, które

nie są tak wszechstronne jak czołowe

niepodatne na oddziaływanie kwa-

nie tylko obniżają ryzyko wypadków, ale

wózki widłowe, koszt zakupu i eksploata-

sów i zasad – jak Plavitex Chemo.

także zwiększają płynność i efektywność

cji zestawów transportowych jest zauwa-

pracy.

żalnie niższy – dodaje.

W przypadku prac wymagających
wielogodzinnego chodzenia i pokonywania pieszo dziesiątków kilometrów,

MAGAZYN W RUCHU

KLAROWNE PROCEDURY

duże znaczenie ma też wygoda i er-

Ze względu na krzyżowanie się dróg ko-

Odłączenie zasilania i zablokowanie ma-

gonomia wybranego obuwia. Istnieją

munikacyjnych pojazdów oraz pieszych,

szyny podczas wykonania remontów oraz

już rozwiązania (np. Uvex 1), które za-

a także konieczność transportowania

czytelna zawieszka informująca o prze-

pewniają wyjątkową amortyzację oraz

towarów o dużych gabarytach i wadze,

prowadzanej modernizacji – wydawać się

absorpcję energii na pięcie. Redukuje

ryzyko ewentualnych kolizji i wypad-

może, że to oczywiste rozwiązania. Jed-

to wysiłek fizyczny oraz ryzyko obra-

ków w magazynie jest dość wysokie. Dla-

nak system LOTO, wymaga starannego

żeń i kontuzji, zwiększając jednocześnie

tego też, poza systemem oznaczeń i ści-

przygotowania i poprawnego wdrożenia.

efektywność pracowników noszących

śle określonymi zasadami postępowania

Na program Lockout/Tagout składają

tego rodzaju buty.

na poszczególnych stanowiskach, praco-

się podstawowe elementy – takie, jak:

Rozwiązaniem zapewniającym pełną

dawcy coraz częściej wspierają zatrudnio-

kłódki bezpieczeństwa, blokady zawo-

dostępność środków ochrony indywi-

nych rozwiązaniami, które obniżają ryzy-

rów i wyłączników elektrycznych czy

dualnej są szafy vendingowe, stworzo-

ko wypadku i poprawiają komfort oraz

rozłączników. System to jednak przede

ne na wzór automatów do sprzedaży

efektywność wykonywania zadań. Wśród

wszystkim planowo prowadzone działa-

napojów i drobnych przekąsek. Pełnią

nich wymienić można dobór floty wypo-

nia, które polegają na odłączeniu energii

one szereg bardzo przydatnych funk-

sażonej w tzw. mobilne systemy bezpie-

zasilającej podczas remontów lub kon-

cji – od kontroli procesu wydawania

czeństwa. – W zadaniach wymagających

serwacji maszyny. Dzięki nim personel

sprzętu i raportowania po przesyłanie

dużej precyzji – szczególnie podczas pra-

jest zabezpieczony przed włączeniem

danych służących uzupełnianiu braków.

cy w bardzo wąskich korytarzach, stosuje

urządzenia do momentu ukończenia

Ich zaletą jest jednak przede wszystkim

się oprogramowanie, reagujące na poten-

prac i zdjęcia blokad. Dla pełnej funk-

wzrost płynności pobierania narzę-

cjalnie groźne sytuacje – mówi Tobiasz

cjonalności LOTO niezbędny jest jednak

dzi lub ŚOI dzięki dużej ich dostęp-

Jakubczak, specjalista ds. produktu STILL

audyt i stworzenie procedur oraz in-

ności (automat działa 24/7). Zwiększa

Polska i prowadzący zajęcia w ramach

strukcji uwzględniających obowiązujące

to bezpieczeństwo pracowników, któ-

Akademii Bezpieczeństwa STILL. – Przy-

już w zakładzie zasady BHP. System wy-

rzy w każdym momencie mogą otrzy-

datnym rozwiązaniem są także systemy

maga również przeprowadzenia szkoleń

mać konieczne materiały lub wymienić

gwarantujące optymalne dopasowanie

dla przyszłych użytkowników.

odzież.
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GUS opublikował właśnie najnowszy raport podsumowujący pierwsze półrocze
br. Jak wynika z tego dokumentu, do końca czerwca odnotowano w Polsce ponad 39 tys. wypadków w pracy, a w 90%
z nich mieliśmy do czynienia z wypadkami
tylko ze skutkiem lekkim. Liczba wypadków śmiertelny w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku spadła
natomiast o ponad 32%. GUS analizuje
dane w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (PKD). Sumarycznie najwięcej
osób – bo ponad 12,5 tysiąca – zostało
poszkodowanych w przetwórstwie przemysłowym (najwięcej przy produkcji artykułów spożywczych, wyrobów z metali
oraz mebli), a w dalszej kolejności w hanFot. PROMAG S.A.

dlu – prawie 5300 poszkodowanych.
O BEZPIECZEŃSTWIE W MAGAZYNIE

CZY W POLSKICH
MAGAZYNACH JEST

CORAZ
BEZPIECZNIEJ?
KAMIL KUBICZ

DECYDUJE PRZEDE WSZYSTKIM
CZŁOWIEK
To, co jest jednak najważniejsze to fakt,
że od lat główną przyczyną wypadków
wskazywaną przez GUS jest nieprawidłowe zachowanie się pracownika (prawie 60% przypadków w I półroczu br.).
W dużo mniejszym stopniu o wypadkach
decydowały natomiast takie elementy jak
chociażby niewłaściwa organizacja pracy
(4,4%), stanowiska pracy (5,2%), brak
sprzętu ochronnego (tylko 1,5%) czy zły
stan psychofizyczny pracownika (1,6%).
Zdaniem Karoliny Tokarz – Prezesa Zarządu, Naczelnego Dyrektora PROMAG
S.A. w branży magazynowej do wypad-

Być może praca w magazynie nie należy do jednych z najbardziej

ków dochodzi nie tylko na halach magazynowych i na zapleczu magazynowym ale

niebezpiecznych zajęć, ale wypadki skutkujące uszczerbkiem

także w trakcie transportu wewnętrznego

na zdrowiu lub uszkodzeniem składowanego towaru wciąż się jednak

towarów. Przyczyn jakie wskazuje jest

zdarzają. Czy polskie magazyny to coraz bezpieczniejsze miejsca
pracy, czy wręcz przeciwnie? Co mówią suche statystyki?

kilka: brawura, lekkomyślność, zwyczajna
nieostrożność a także brak koncentracji.
Pracownikami narażonymi na poszkodowanie są także operatorzy wózków
widłowych. − Błąd człowieka jest od lat
jedną z głównych przyczyn wypadków,

30

ale może nas to napawać dużym optymi-
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CZYTASZ: Czy w polskich magazynach jest

zmem, ponieważ są to zdarzenia, których

większe znaczenie przede wszystkim dla

tylko sprzedaje poszczególne elementy,

jesteśmy w stanie w prosty sposób unik-

pracowników, a tylko 10%, że inwesty-

ale także projektuje instalację regałową,

nąć. Wystarczy, że jako pracodawca za-

cje w BHP to nieuzasadniony wydatek.

uwzględniając przy tym specyficzne uwa-

dbamy o standardy bezpieczeństwa i wła-

runkowania oraz sama przeprowadza lub

ściwe przeszkolenie pracowników. I to już

O JAKOŚĆ REGAŁÓW

nadzoruje montaż regałów. Jeśli klient

się w naszym kraju dzieje, a w moim prze-

MAGAZYNOWEGO MOŻEMY

decyduje się natomiast na samodzielny

konaniu bezpieczeństwo pracy w polskich

SIĘ NIE MARTWIĆ, ALE MUSIMY

montaż albo zmiany w konfiguracji, to tym

magazynach jest z roku na rok coraz więk-

JE WŁAŚCIWIE UŻYTKOWAĆ

samym bierze tę odpowiedzialność na sie-

sze. Firmy nie tylko chętniej, niż jeszcze

Przyglądając się statystykom Główne-

bie. Ze względów bezpieczeństwa zawsze

10 czy 15 lat temu, inwestują w dodatko-

go Urzędu Statystycznego na pewno

doradzamy naszym klientom, by wszelkie

we zabezpieczenia regałów, czy rozwią-

nie powinien martwić nas stan regałów

zmiany czy przeróbki były z nami konsul-

zania automatyczne, ale mają też większą

czy wózków widłowych oraz innych

towane i przez nas realizowane. W prze-

świadomość w zakresie BHP, co przekłada

maszyn i urządzeń, wykorzystywanych

ciwnym wypadku grozi to nie tylko utratą

się na rosnące zainteresowanie szkolenia-

do pracy w magazynach. Jak wyni-

gwarancji, ale także bardziej odczuwalny-

mi – organizowanymi także przez naszą

ka z danych tzw. niewłaściwy stan czyn-

mi skutkami, w postaci uszkodzenia kon-

firmę. W połowie października odbędzie

nika materialnego był w pierwszej pół-

strukcji regałów, a nawet ich zawalenia

się kolejna edycja naszych cyklicznych

roczu br. przyczyną tylko 8,3% wypadku

– dodaje Karolina Tokarz, PROMAG S.A.

szkoleń BEZPIECZNY MAGAZYN, a wielu

we wszystkich polskich firmach.

W kontekście bezpieczeństwa pracy,

naszych klientów nie musimy już nama-

Co prawda w Polsce nie obowiązu-

ogromne znaczenie ma jednak nie tylko

wiać na szkolenia, ponieważ sami czują

ją obligatoryjne unormowania praw-

jakość regałów, ale także to czy są one

taką potrzebę i są otwarci na możliwość

ne dotyczące produkcji regałów, ale

we właściwy sposób użytkowane oraz

kolejnego doszkalania własnych pracow-

– na co zwraca uwagę Karolina Tokarz

poddawane przeglądom bieżącym i okre-

ników. I właśnie dlatego od lat rozwijamy

– wszyscy czołowi producenci w trosce

sowym. Zdaniem Karoliny Tokarz, ten

nasze zaplecze szkoleniowe. Z jednej

przede wszystkim o własną wiarygod-

aspekt jest w Polsce unormowany w bar-

strony po to, by móc zapraszać coraz

ność i zaufanie do marki, powołują się

dzo dobrym stopniu, a jeśli tylko stosu-

większą liczbę uczestników i sprostać

na wykonywanie regałów zgodnie z od-

jemy się do obowiązujących przepisów,

rosnącemu zainteresowaniu, a z drugiej,

powiednimi standardami i przedstawiają

znamy instrukcje regałów dostarczane

by były to szkolenia przede wszystkim

klientom odpowiednią deklarację zgod-

przez producenta i uczulamy pracowni-

praktyczne – podkreśla Karolina Tokarz,

ności, w której powołują się na stosow-

ków na to, by zwracali skrupulatną uwagę

PROMAG SA.

ne normy bezpieczeństwa. – Gwarancję

na stan instalacji regałowych, zachowy-

bezpieczeństwa na cały system może

wali procedury i niezwłocznie zgłaszali

CHCEMY CZUĆ SIĘ

dać jednak tylko ta firma, która zapew-

ewentualne usterki do naprawy, to nic

BEZPIECZNI W MIEJSCU PRACY

nia kompleksową obsługę, a więc nie

złego zdarzyć w magazynie się nie może.

Wnioski Karoliny Tokarz znajdują potwierdzenie w badaniach. Jak bowiem
wynika z raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2015”, opracowanego przez
Koalicję Bezpieczni w Pracy, na podstawie badań TNS Polska, szkolenia z BHP
są uznawane za użyteczne zarówno przez
pracowników (93%), jak i przedstawicieli
zakładów pracy (84%). Ponad połowa
badanych uznaje, że poziom uwagi poświęcanej w Polsce kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy jest wystarczający.
Zdecydowana większość, bo prawie 70%,
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PROFILE ELASTYCZNE
DLA-PRZEMYSLU.PL
ul. Robotnicza 72F/112
53-608 Wrocław
Tel. 1: 884 00 30 44
Tel. 2: 501 78 88 45
E-mail: sklep@dla-przemyslu.pl
www.profileelastyczne.pl
https://dla-przemyslu.pl/6-profile-i-pianki-ochronne

Elastyczne odbojniki wykonane zostały z po-

Wykorzystywane są na zewnątrz oraz we-

technologicznych. Zestawienie kolorystyki

liuretanowej pianki skutecznie niwelującej me-

wnątrz zakładów przemysłowych.

wpływa na zachowanie doskonałej widocz-

chaniczne uderzenia. Profile zabezpieczają

ności produktów. Profile elastyczne znajdują

naroża ścian, wystające elementy maszyn, kra-

Profile elastyczne ostrzegawczo-ochronne wy-

zastosowanie w każdym środowisku pracy.

wędzie regałów oraz inne występy, ostrzega-

konane zostały z poliuretanowej pianki sku-

Wykorzystywane są zarówno we wnętrzu hal,

jąc o obniżonej wysokości stropu pomieszcze-

tecznie niwelującej mechaniczne uderzenia.

jak i na zewnątrz zakładów przemysłowych.

nia, zmianie poziomu posadzki, występowaniu

Profile zabezpieczają naroża ścian, wystające

Profile elastyczne o odporności termicznej

pionowych oraz poziomych wnęk.

elementy maszyn, krawędzie regałów oraz

od – 40°C do +100°C (klasyfikacja ogniowa

Idealny dobór kształtu produktu pozwala

inne występy, ostrzegając o obniżonej wyso-

B2 wg DIN 4102) posiadają malowaną powło-

na skuteczną ochronę przed zarysowania-

kości stropu pomieszczenia, zmianie poziomu

kę nieścieralną niepodatną na działanie wilgoci,

mi i trwałymi uszkodzeniami urządzeń linii

posadzki, występowaniu pionowych oraz po-

odporną na promieniowanie UV oraz trudne

technologicznych. Zestawienie kolorystyki

ziomych wnęk.

warunki atmosferyczne. Kolor żółto-czarny

wpływa na zachowanie doskonałej widocz-

Idealny dobór kształtu produktu pozwa-

ostrzega przed niebezpiecznymi miejscami.

ności produktów. Profile elastyczne znajdują

la na skuteczną ochronę przed zarysowania-

Profile ostrzegawczo ochronne zgodne są z dy-

zastosowanie w każdym środowisku pracy.

mi i trwałymi uszkodzeniami urządzeń linii

rektywą CE 92/58 dotyczącą zaleceń BHP.

DANE TECHNICZNE:

(2002/95/EC) oraz wolne od WWA

»» wykonane z trwałej pianki PU, całkowicie
wolnej od CFC

»» zastosowanie wewnątrz hal i na zewnątrz
zakładów przemysłowych

»» długość: 1 m

»» mocny klej akrylowy odporny na świa-

»» zgodne są z unijną dyrektywą RoHS

tło i starzenie
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»» przyczepność 21 N/25 mm
»» nieścieralna powłoka
»» odporne na temperatury od –
40°C do +100°C
»» klasyfikacja ogniowa B2 wg DIN 4102

bezpieczny magazyn katalog bezpieczeńńnstwa

ZABEZPIECZENIA KAUCZUKOWE
DLA-PRZEMYSLU.PL
ul. Robotnicza 72F/112
53-608 Wrocław
Tel. 1: 884 00 30 44
Tel. 2: 501 78 88 45
E-mail: sklep@dla-przemyslu.pl
https://dla-przemyslu.pl/29-odbojnice-kauczukowe
https://dla-przemyslu.pl/7-odbojnice-przemyslowe

Odbojnice kauczukowe zabezpieczają na-

podziemnych. Stanowią ochronę ramp prze-

mechanicznych. Odboje zabezpieczające

roża regałów, ścian oraz innych elemen-

ładunkowych, wydzielają ciągi komunika-

żółto-czarne wykonano z kauczuku pocho-

tów konstrukcyjnych hal przemysłowych,

cyjne na terenie hal produkcyjnych i maga-

dzącego z recyklingu.

parkingów wielopoziomowych oraz garaży

zynowych niwelując siłę uderzeń pojazdów

DANE TECHNICZNE:
1. Kauczukowe zabezpieczenia narożnika:

3. Zabezpieczenia kauczukowe ochrona ścian:

»» Narożnik prosty: wys. 80 x szer. 8 cm

»» Wymiary: 81 x 23 cm

»» Narożnik zaokrąglony: wys. 80 x szer. 12 cm

»» Grubość: 15 mm

»» Grubość: 12 mm

»» Wysokość w najwyższym punkcie z uwzględnieniem

Odboje narożne zabezpieczają elementy konstrukcyjne hal przemysłowych, garaży podziemnych i parkingów wielopoziomowych.

wygięcia: 35 mm
»» Wyprofilowana forma
»» Ryflowana wewnętrzna powierzchnia

2. Ograniczniki kauczukowe odblaskowe/odbojnice wózkowe:

Kauczukowe ochrony ścian wykorzystywane są do zabezpieczenia

»» Długości: 55 cm, 90 cm lub 183 cm

płaskich elementów konstrukcyjnych garaży podziemnych, parkingów

»» Szer. 15 x wys. 10 cm

wielopoziomowych (ściany, słupy).

Odboje odblaskowe stosowane są jako ograniczniki miejsc postojowych.
Wyznaczają ciągi komunikacyjne w halach produkcyjnych i magazynowych.

1

2

2

3
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bezpieczny magazyn katalog bezpieczeńńnstwa

SYSTEM OSTRZEGAWCZY SpotME
TOYOTA MATERIAL HANDLING
POLSKA SP. Z O.O.
ul. Potockiego 1A
96-313 Jaktorów
Tel.: 22 753 20 00
Info: 801 366 900
E-mail: info@pl.toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.pl

Najczęstszą przyczyną wypadków w magazy-

do tych norm i inwestowania w szkolenia pra-

gach Preventica we Francji został wyróżniony

nach są błędy eksploatacyjne wynikające z nie

cownicze, produkty czy też systemy poprawia-

Nagrodą Innowacyjności i do dziś jest ciągle

przestrzegania norm BHP przez pracodawców

jące bezpieczeństwo w miejscu pracy.

udoskonalany. Głównymi zaletami systemu

lub pracowników. Zauważyć należy że choć

Jednym z takich rozwiązań jest System

są jego wysoka skuteczność i łatwość instala-

powoli, to jednak rośnie świadomość praco-

ostrzegawczy SpotME firmy Toyota Material

cji w różnych środowiskach wewnątrz i około

dawców dotycząca korzyści ze stosowania się

Handling Europe. System ten w 2013r. na tar-

magazynowych.

DANE TECHNICZNE:
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bezpieczny magazyn katalog bezpieczeńńnstwa

I_Site SYSTEM DO ZARZĄDZANIA FLOTĄ
TOYOTA MATERIAL HANDLING
POLSKA SP. Z O.O.
ul. Potockiego 1A
96-313 Jaktorów
Tel.: 22 753 20 00
Info: 801 366 900
E-mail: info@pl.toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.pl

Współczesny rynek Logistyczny obfitu-

cych częścią do zarządzania w transporcie

stwo ruchu w magazynie. Zmniejszają się

je w liczne rozwiązania telematyczne ofe-

wewnętrznym jest system I_Site stworzony

koszty eksploatacji i napraw serwisowych,

rujące Klientom różnorodne narzędzia

przez Toyota Material Handling. Jest to nowo-

a zwiększa się dbałości o środowisko natu-

do zarządzania flotą. Ta tendencja do spoje-

czesne narzędzie dedykowane do zarządzania

ralne.

nia całości procesów logistycznych w jedną

flotą pojazdów i wózków widłowych marki

całość przełożyła się również na transport

Toyota i BT.

I_Site potrafi zarządzać wieloma lokalizacjami w obrębie tej samej firmy. Z pozy-

wewnętrzny. Transport wewnętrzny jest bo-

System zarządzania flotą I_Site zwiększa

cji aplikacji internetowej Klient ma dostęp

wiem jednym z pierwszych etapów w całym

wykorzystanie zarówno wózków widłowych

do wielu aplikacji i raportów. Oczywiście

ciągu zdarzeń wpływających na zwiększenie

jak i wykorzystanie ich przez operatorów.

większość informacji można wyeksporto-

wydajności przewozów i lepszego planowania.

Wzrasta efektywność ekonomiczna poprzez

wać w postaci tabeli Excel więc możliwości

Jednym z najbardziej zaawansowa -

odpowiednie rozmieszczenie floty wóz-

obróbki i interpretacji danych stają się wręcz

nych i specjalistycznych rozwiązań będą-

ków i operatorów. Zwiększa się bezpieczeń-

nieograniczone!

hydraulicznych. Dzięki pełnej integracji z wóz-

pewnia regulowany dostęp do wózka, a czytnik

W podstawowej konfiguracji jest to jednostka

kiem pobiera i aktualizuje motogodziny, kon-

kart daje gwarancję korzystania uprawnionych

centralna (DHU2) oraz czujnik wstrząsów, po-

troluje logowanie i wylogowanie się uprawnio-

osób. Lista Kontrolna, to lista czynności jakie

zwalają na gromadzenie znacznej ilości danych

nych operatorów, monitoruje błędy wózka oraz

operator musi wykonać, aby móc pracować

pobieranych najczęściej z sieci CAN wózka. Jed-

przy bateriach Li-Ion. Czujnik rejestrowanych

na wózku. Ekran startowy to tzw. inteligentne

nostka DHU2 zbiera informacje min. o czasach

uderzeń pozwala przeanalizować wiele zda-

kafelki które możemy dowolnie definiować, a in-

pracy wózka, czasie jazdy i pracy podzespołów

rzeń i ustalić ich przebieg. Kod dostępu za-

formują o podstawowych parametrach pracy.

DANE TECHNICZNE:
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Fot. Hyster

MOCNY WÓZEK

DO CODZIENNEJ OBSŁUGI
I DOWOLNYCH ZASTOSOWAŃ
HYSTER
Marka Hyster® wprowadziła do europejskiej produkcji mocne i trwałe modele w serii od 1.5 do 3 ton
wózków udźwigu nominalnego, produkowane w Europie i dopasowane do różnego typu codziennych
zastosowań w budynkach i na zewnątrz, w sektorach takich, jak logistyka, dystrybucja i przemysł.
Wózki widłowe Hyster® z serii H1.5–3.0XT, dostępne z silnikami wysokoprężnymi lub gazowymi (LPG)
zapewniają maksymalny czas bezawaryjnej pracy, a jednocześnie gwarantują niskie koszty posiadania.
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CZYTASZ: Mocny wózek do codziennej obsługi i dowolnych zastosowań

Seria XT nadaje się idealnie do większości

KOMFORT

PARAMETRY ROBOCZE

codziennych zastosowań. – „Spodziewa-

Dla zapewnienia komfortu użytkowni-

Układy jezdny i hydrauliczny są trwa-

my się, że szerokie zainteresowanie tą ma-

kom i pozostałym osobom w miejscu

łe i wyposażone w zapobiegające po-

szyną uczyni ją jednym z częściej wybie-

pracy, silniki w modelach serii XT zostały

wstawaniu wycieków pierścienie O-ring,

ranych modeli” – twierdzi Karen Calver,

całkowicie odizolowane od ramy i osi,

zapewniając przez to szybkie podnosze-

dyrektor ds. strategii produktu w Hyster.

co sprawia, że nie dochodzi do bezpo-

nie ładunków. Oferując doskonałą sztyw-

– „Dodanie serii XT do wachlarza maszyn

średniego przenoszenia drgań z silnika

ność konstrukcji i krótkie czasy stabilizacji

oferowanych przez Hyster® sprawiło,

na kabinę, a poziom hałasu na który na-

na wysokości maszty Hyster® gwarantują

że przedsiębiorcy mają obecnie możli-

rażeni są operatorzy został zredukowany

operatorom precyzję i pewność obsługi,

wość wyboru wózka, który odpowiada

do minimum. Obniżony został także po-

w długim okresie użytkowania.

ich potrzebom operacyjnym, jak i możli-

ziom drgań.

wościom budżetowym”.

Dzięki pełnej amortyzacji, fotel opera-

DOSTOSOWANIE PRODUKTU

-tora dostosowuje się do wzrostu i wagi

Seria XT daje przedsiębiorcom możli-

MOC I NIEZAWODNOŚĆ

kierowcy, a obsługa maszyny staje się

wość dostosowania wózka do konkret-

Seria XT została zbudowana na spraw-

prosta i wygodna, zachowując wydajność

nych wyzwań panujących w określonych

dzonych, wysokiej jakości podzespołach

pracy operatora w ciągu całej zmiany.

miejscach pracy. Dostępne są następu-

Hyster® i zapewnia operatorom długo-

Innymi cechami, które przyczyniają się

jące opcje: ogranicznik prędkości jazdy,

trwałą i niezawodną wydajność. Wózki

do utrzymania wydajności wózków z serii

uchwyt jazdy wstecznej, zestawy reflek-

te są wyposażone w silniki przemysłowe,

XT są dobrze rozmieszczone elementy

torów, światło ostrzegawcze dla pieszych,

gwarantujące oszczędne wykorzystanie

sterujące oraz niski stopień o dużej po-

pozycjoner wideł z przesuwem bocznym

mocy w całym okresie eksploatacji, przy-

wierzchni, który ułatwia wsiadanie i wy-

oraz systemy telemetryczne. Opcja zinte-

czyniając się do zmniejszenia kosztów

siadanie.

growanego przesuwu bocznego zapewnia

użytkowania produktu.
Zaletą silników wysokoprężnych
umożliwiające szybki rozruch silnika nawet w niskich temperaturach, a dzięki
zastosowanej technologii rozruchu silnika
na zimno, emisja spalin zostaje ograniczona, a czas wtrysku paliwa jest dostosowany do temperatury silnika. Yanmar
są szybkie świece żarowe. W modelach
PSI 2.4 l z opcjonalnym silnikiem LPG
dostępne są dwa tryby pracy silnika, HiP,
który zapewnia maksymalną wydajność,
i ECO-eLo, który gwarantuje optymalną
oszczędność paliwa. Dzięki nim użytkownicy mogą wybrać tryb najbardziej
dopasowany do ich potrzeb.

Widok kokpitu wielozadaniowego wózka Hyster®
z zserii H1.5–3.0XT
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CZYTASZ: Mocny wózek do codziennej obsługi i dowolnych zastosowań

precyzyjne układanie ładunku. Ogranicznik prędkości
jazdy z kolei nie ma wpływu na przyśpieszenie wózka
czy prędkość podnoszenia. W przypadku konieczności zastosowania osprzętu, dostępna jest czwarta
funkcja hydrauliczna z zabezpieczeniem aktywacji
hydrauliki, umożliwiająca operatorowi bezpieczna
pracę z chwytakiem. Dzięki prostej instalacji wózki
widłowe można wyposażyć w zabudowane kabiny
na nowych lub już użytkowanych wózkach.
PROSTOTA SERWISOWANIA
Serwisowanie wózków Hyster serii XT jest proste.
Dzięki prostocie serwisowania i dostępności od ręki
zamiennych ma wpływ na niskie koszty eksploatacji.
Długie okresy międzyserwisowe oraz łatwy dostęp
serwisowy i uproszczony układ przewodów i hydrauliki zapewniają krótsze czasy planowej konserwacji.
Układ filtrów, trwałe pakiety sprzęgieł, szczelne
złącza elektryczne, pierścienie uszczelniające o-ring
oraz czujniki Halla – wszystkie te elementy przyczyniają się do zmniejszenia wymagań konserwacyjnych i dają użytkownikom możliwość czerpania
korzyści z niskich kosztów eksploatacyjnych.
WYPRODUKOWANY W WIELKIEJ BRYTANII
Nowy wózek XT będzie produkowany przez spółkę
Hyster w Europie, w fabryce znajdującej się w miejscowości Craigavon, Irlandia Północna. W 2016 r. zakład
ten obchodzić będzie 35-lecie istnienia. Wsparciem

Fot. Hyster

użytkownika zajmie się sieć dystrybutorów zlokalizowanych w całej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce,
zatrudniająca wykwalifikowanych pracowników i techników serwisu, gotowych, aby odpowiadać na potrzeby
klientów w zakresie konserwacji. – Na przestrzeni
ostatnich 35 lat fabryka Hyster® w Craigavon stanowiła centrum rozwoju wielu innowacyjnych produktów.

Dzięki prostocie
serwisowania i dostępności

Jesteśmy dumni z tego, że nowy model XT będzie

od ręki zamiennych

produkowany w Europie i eksportowany na cały świat

ma wpływ na niskie koszty

– podsumowuje Karen Calver.
Aby przekonać się jakimi zaletami dysponuje wózek

eksploatacji. Długie okresy

widłowy Hyster z serii XT zamów testy. W tym celu skon-

międzyserwisowe oraz łatwy

taktuj się ze swoim Regionalnym Doradcą Handlowym.
Informacje techniczne dotyczące serii wózków

dostęp serwisowy i uproszczony

XT znajdziesz na stronie hyster.pl, a szczegółową

układ przewodów i hydrauliki

specyfikację techniczną – na podstronie Foldery –
Wózki spalinowe. Zapraszamy do obejrzenia filmu
„Hyster XT w działaniu”.

F IYRS MT A
H
E R

zapewniają krótsze czasy
planowej konserwacji.
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Atrybuty bezpieczeństwa

HYSTER H2.0-3.0XT
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H Y S T E R

bezpieczny magazyn atrybuty bezpieczeńńnstwa

CZYTASZ: Hyster H2.0-3.0XT

1.

DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ PRZEZ MASZT

2.

BARDZO DOBRA WIDOCZNOŚĆ DOOKOŁA ZAWDZIĘCZANA JEST DZIĘKI
OPTYMALNEJ POZYCJI FOTELA I WĄSKIM PROFILOM OSŁONY NAD GŁOWĄ

3.

HAŁAS, NA KTÓRY NARAŻENI SĄ OPERATORZY I KTÓRY MA WPŁYW NA INNE
OSOBY PRACUJĄCE W POBLIŻU, ZOSTAŁ ZMNIEJSZONY DO MINIMUM

4.

ZALEŻNIE OD PREFERENCJI KIEROWCY REGULOWANE SĄ TAKŻE OPARCIE
FOTELA I KĄTY NACHYLENIA PODŁOKIETNIKÓW

5.

ELEMENTY STEROWANIA SĄ PRAWIDŁOWO ROZMIESZCZONE, A DUŻY, NISKI
STOPIEŃ UŁATWIA REGULARNE WSIADANIE I WYSIADANIE Z WÓZKA

6.

OPCJONALNY UCHWYT JAZDY WSTECZNEJ JEST WYPOSAŻONY W STEROWANY
KCIUKIEM SYGNAŁ DŹWIĘKOWY, UMOŻLIWIAJĄCY OSTRZEGANIE INNYCH BEZ
KONIECZNOŚCI ODRYWANIA RĄK OD KIEROWNICY, A OCZU – OD KIERUNKU JAZDY

7.

SILNIKI SĄ CAŁKOWICIE ODIZOLOWANE OD RAMY I OSI, CO ZAPOBIEGA
BEZPOŚREDNIEMU PRZENOSZENIU HAŁASU I WIBRACJI, GWARANTUJĄC,
ŻE POJAZD JEST CICHY I CHARAKTERYZUJE SIĘ NISKIM POZIOMEM WIBRACJI

8.

PODCZAS NIEOBECNOŚCI OPERATORA SYSTEM WYKRYWANIA OBECNOŚCI
OPERATORA ZATRZYMUJE FUNKCJE HYDRAULICZNE I PRZESTAWIA
PRZEKŁADNIĘ W POZYCJI NEUTRALNEJ

9.
10.

ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE DLA PIESZYCH (OPCJA)
BEZOBSŁUGOWY SYSTEM HSMTM ZMNIEJSZA PRZECHYŁ WÓZKA PRZEZ
REDUKCJĘ ELEMENTÓW ŁĄCZĄCYCH NA OSI SKRĘTNEJ

11.

SZTYWNOŚĆ KONSTRUKCJI I KRÓTKIE CZASY STABILIZACJI NA WYSOKOŚCI
POWODUJE, ŻE MASZTY HYSTER GWARANTUJĄ BEZPIECZEŃSTWO I PRECYZJĘ
OBSŁUGI W CAŁYM OKRESIE UŻYTKOWANIA

H Y S T E R
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Fot. Fronius

SYSTEM ZNACZĄCO POPRAWIA

WYKORZYSTANIE
BATERII
FRONIUS

Czołowy dostawca technologii ładowania akumulatorów na świecie, firma Fronius, zaprojektowała
inteligentne rozwiązanie, znacząco poprawiające stopień wykorzystania akumulatorów napędowych
urządzeń do transportu poziomego — system Cool Battery Guide Easy.
42

T E C H N O L O G I E

bezpieczny magazyn technologie

CZYTASZ: System znacząco poprawia wykorzystanie baterii

System intuicyjne prowadzi użytkownika

mulatorów jest niemal w ciągłym użyciu,

okolicznościach, w warunkach umiarko-

do najwcześniej naładowanego, a tym

co prowadzi do wzrostu ich temperatu-

wanego wykorzystania, można ładować

samym najchłodniejszego akumulatora.

ry i skraca żywotność. Z kolei inne akumu-

akumulator nawet 1500 razy.

Wydłuża to okres przydatności akumu-

latory przez wiele dni, a nawet tygodni po-

Inteligentny sposób zarządzania aku-

latora do użytku, obniżając dzięki temu

zostają nieużywane. Może to spowodować

mulatorem, opracowany przez firmę Fro-

łączne koszty eksploatacji i jednocześnie

rozwarstwienie elektrolitu, co ma niszczą-

nius, wydłuża żywotność akumulatorów

optymalizując wydajność i dyspozycyj-

cy wpływ na płytki ogniw. Efekt: obniżenie

napędowych, obniżając dzięki temu kosz-

ność całej floty urządzeń do transportu

okresu przydatności akumulatora do użyt-

ty eksploatacji. Wskutek tego, że użyt-

poziomego.

ku, a tym samym spore koszty nabycia

kownik zawsze sięga po całkowicie na-

nowych akumulatorów.

ładowany akumulator, stale zapewniona

Dla użytkowników elektrycznych urządzeń do transportu poziomego okres

Dzięki systemowi informacyjno-za-

jest też dyspozycyjność floty urządzeń

przydatności do użytku akumulatorów

rządzającemu Cool Battery Guide Easy

do transportu poziomego. Ponadto za-

napędowych odgrywa decydującą rolę.

firmy Fronius użytkownicy mogą znacząco

stosowanie systemu Cool Battery Guide

Ostatecznie akumulatory takie są bar-

poprawić stopień wykorzystania puli aku-

Easy w niektórych przypadkach umożliwia

dzo drogie i wydłużenie okresu użytko-

mulatorów: sterownik przetwarza sygnały

zmniejszenie puli akumulatorów napędo-

wania znacząco poprawia rentowność

przesyłane przez poszczególne systemy

wych. W przypadku jednej z flot udało się

całego systemu urządzeń do transportu

ładowania akumulatorów typu Selectiva

osiągnąć redukcję liczby akumulatorów

poziomego. Równomierne wykorzystanie

firmy Fronius i sygnalizuje świeceniem

zamiennych o 20 procent — bez ujemne-

puli akumulatorów wydłuża okres uży-

niebieskich diod, który z akumulatorów

go wpływu na stopień dyspozycyjności

teczności poszczególnych akumulatorów.

naładowano najwcześniej, a co za tym

urządzeń do transportu poziomego. Ob-

Oznacza to regularne, pełne cykle łado-

idzie, który z nich jest najchłodniejszy.

niża to koszty nabycia drogich nośników

wania i zapewnienie wystarczającej ilości

Dzięki temu użytkownik intuicyjnie kie-

energii. Do jednego systemu Cool Bat-

czasu na ostygnięcie akumulatorów przed

rowany jest do właściwego akumulatora.

tery Guide Easy można podłączyć maks.

kolejnym zastosowaniem. Często jednak

Błędne decyzje pracowników odchodzą

30 systemów ładowania akumulatorów.

praktyka wygląda zupełnie inaczej: czasy

do przeszłości. W przypadku próby po-

Aby wyposażyć większe ładownie i stacje

użytkowania i ładowania poszczególnych

brania niewłaściwego akumulatora sys-

ładowania akumulatorów w system zarzą-

akumulatorów jednej puli mogą być za-

tem może opcjonalnie emitować sygnał

dzający, można także do niego podłączyć

skakująco odległe od siebie. Pracownicy

ostrzegawczy. Wyższy stopień wykorzy-

więcej sterowników. W celu umożliwienia

często wybierają niewłaściwy akumulator

stania wpływa na poprawę właściwo-

zastosowania w trudnych warunkach,

— albo z wygody, albo dlatego, że stan

ści chemicznych akumulatorów i jedno-

firma Fronius na życzenie Klienta dostar-

naładowania jest niewidoczny lub trudny

cześnie możliwie najdłuższe utrzymanie

cza obudowę sterownika zapewniającą

do rozpoznania. Wskutek tego wiele aku-

ich pojemności i wydajności. W takich

rozszerzony stopień ochrony IP.

43
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COFANIE ZE
WSPOMAGANIEM
KATARZYNA ZWOLSKA
Podczas pracy magazynowej operator wózka widłowego bardzo często zmuszony jest do jazdy tyłem.
Manewry wykonywane są na niewielkiej powierzchni, między regałami i pracującymi w pobliżu innymi
wózkami oraz osobami pieszymi. Jeśli do tego dodamy pośpiech i ograniczoną widoczność to w takich
warunkach o kolizję nietrudno.

Fot. ELOKON Logistics

System bezkolizyjnego cofania ELOback2,
ELOKON Logistics.

Manewry między regałami w celu pobra-

skupionym na sprawnym i dokładnym wy-

Dlatego na rynku pojawia się coraz więcej

nia lub odłożenia palety, jazda z ładunkiem

konywaniu prac związanych z kompleta-

rozwiązań dedykowanych zwiększeniu

wielkogabarytowym ograniczającym pole

cją i transportem towarów w magazynie.

bezpieczeństwa podczas jazdy do tyłu:

widzenia lub zjeżdżanie z towarem na wi-

A wszystko to odbywa się pod presją cza-

od najprostszych systemów świetlnych,

dłach z pochyłości czy rampy – to tylko

su, wydajności operacji logistycznych i re-

dodatkowych luster i kamer, czujników

niektóre z sytuacji, gdy operator wózka

alizacji założonych przez kadrę menedżer-

ultradźwiękowych aż po zaawansowane

widłowego wrzuca wsteczny bieg. Pod-

ską wskaźników efektywności.

systemy bezkolizyjnego cofania. W ja-

Fot. ELOKON Logistics
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Kamery zamontowane na widłach i z tyłu wózka.
Na zdjęciu system ELOview, ELOKON Logistics.

czas cofania musi bacznie obserwować

Nic więc dziwnego, że podczas ma-

kich sytuacjach sprawdzą się te zabez-

trasę przejazdu i mieć pewność, że prze-

newrów cofania ma miejsce wiele koli-

pieczenia, jakie są ich wady i zalety oraz

strzeń manewrowa wózka jest wystarcza-

zji i wypadków, w wyniku których zagro-

które z nich zapewni najwyższy możliwy

jąca. Co więcej, powinien pamiętać o tym,

żone jest życie i zdrowie pracowników

poziom bezpieczeństwa?

że w każdej chwili w pobliżu pojazdu może

oraz dochodzi do kosztownych zniszczeń

niespodziewanie pojawić się pieszy lub

mienia: uszkodzeń konstrukcji regało-

UWAGA: WÓZEK!

inny wózek. Operator musi mieć więc

wych, składowanych towarów i przede

Obecnie najbardziej rozpowszechnionymi

oczy dookoła głowy, a jednocześnie być

wszystkim samych wózków widłowych.

rozwiązaniami (a jednocześnie najtań-

T E C H N O L O G I E

bezpieczny magazyn technologie

CZYTASZ: Cofanie ze wspomaganiem

szymi) są techniczne środki ostrzegaw-

jazdach, w wypadku wózków widłowych

manewrów cofania. Zidentyfikowanie

cze wykorzystujące sygnalizację świetlną

mamy do czynienia z martwymi strefa-

przeszkody sygnalizowane jest za pomo-

lub dźwiękową. Powszechnie stosowane

mi, w których widoczność jest ograni-

cą sygnałów optycznych i dźwiękowych.

są urządzenia emitujące sygnały dźwięko-

czona. Częściowym rozwiązaniem tego

Operator może otrzymywać informacje

we podczas cofania wózka. Ma to na celu

problemu może być zamontowanie do-

nie tylko o pojawieniu się przeszkody

ostrzeżenie osób, znajdujących się w oto-

datkowych lusterek na wózku, jednak

ale też i o odległości między nią a tyłem

czeniu pojazdu o rozpoczętym manewrze.

coraz częściej stosowane są rozwiązania

pojazdu. Najbardziej zaawansowanym

Podobną funkcję pełni popularny ostatnio

bardziej zaawansowane w postaci sys-

rozwiązaniem są systemy bezkolizyj-

system niebieskiego światła (ang. blue

temu kamer i monitora umiejscowio-

nego cofania, które działają w sposób

light). Jest to reflektor, który w czasie

nego w kabinie. Dzięki temu operator

automatyczny np. ELOback2 oferowany

jazdy przed i/lub za wózkiem w odległości

zyskuje pełen obraz otoczenia znajdu-

przez ELOKON Logistics. Poza funk-

kilku metrów tworzy na podłożu kolorowy

jącego się za wózkiem bez konieczno-

cją ostrzegawczą, dodatkowo redukują

charakterystyczny znak świetlny. Dzię-

ści oglądania się do tyłu. Przyśpiesza

prędkość i/lub zatrzymują pojazd, nie

ki czemu pieszy – jeśli na niego zwróci

to wykonywane przez niego manewry,

dopuszczając do zderzenia. Ich zaletą

uwagę – będzie wiedział, że w pobliżu

a przede wszystkim zwiększa bezpie-

jest większa gwarancja bezpieczeństwa,

jedzie wózek.

czeństwo. Dostępne są również systemy

bowiem nie są one zależne od ewentu-

W przypadku tego typu systemów na-

wizyjne montowane zarówno z przodu

alnych decyzji podejmowanych przez

leży jednak pamiętać, że spełniają one

(na widłach), jak i z tyłu pojazdu np. ELO-

człowieka.

jedynie funkcję ostrzegawczą, a realizacja

view, dostępny w ofercie firmy ELOKON

Aby rozwiązanie było skuteczne i efek-

odpowiedniego działania leży zawsze

Logistics. W zależności od kierunku jazdy

tywne musi być dostosowane do spe-

po stronie człowieka. Dlatego też sto-

następuje automatyczne przełączanie

cyfiki konkretnego magazynu, a więc

sowanie tych rozwiązań musi zawsze

obrazu wyświetlanego na monitorze lub

najbardziej godne polecenia są syste-

iść w parze z odpowiednio opracowa-

wyświetlane są nim równocześnie dwa

my, które pozwalają na programowa-

nymi zasadami i przepisami poruszania

pola z widokiem z przodu i z tyłu. Kamery

nie pola wykrywania przeszkód. Zasięg

się po magazynie zarówno pieszych,

przystosowane do pracy w obszarach

czujnika w takim wypadku można regu-

jak i środków transportu wewnętrznego.

magazynowych są niezwykle odporne

lować w zależności od szerokości kory-

Na niewiele zdadzą się światła i syreny,

na wstrząsy i uderzenia oraz przystoso-

tarzy roboczych i innych stref, w których

jeśli ludzie nie będą na nie zwracać uwagi.

wane są do pracy w warunkach niedosta-

porusza się wózek widłowy. Inne są wy-

Na nic środki ostrzegawcze, jeżeli opera-

tecznego oświetlenia.

magania co do czułości systemu i sygna-

torzy wózków będą jeździć brawurowo,

lizowania wykrycia przeszkody dla ma-

przekraczać prędkość i nie stosować się

AUTOMATYCZNIE BEZPIECZNIE

szyny, która manewruje na dużym placu,

do przepisów bezpieczeństwa. Warto

Sys t e my w s p o m a g a j ą ce k i e rowcę

a inne w gęsto zabudowanym magazynie.

mieć na uwadze, że natężenie i ilość róż-

podczas manewrów cofania są po-

Taki system łatwo można dostosować

nych dźwięków w magazynie jest czasami

wszechnie znanym rozwiązaniem sto-

do wymaganej przestrzeni, a także bez

tak wielka, że trudno pośród nich wy-

sowanym choćby w samochodach oso-

trudu przedefiniować obszar detekcji,

łapać i rozróżnić sygnały ostrzegawcze.

bowych i ciężarowych. Profesjonalne

gdy wózek zacznie być wykorzystywa-

Poza tym w wielu miejscach stosuje się

wersje tzw. czujników parkowania przy-

ny w innym obszarze. System skuteczny

na przykład ochraniacze do uszu, które

stosowane do montażu na wózkach wi-

to taki, który zapewnia bezpieczeństwo

tłumią dźwięki. Podobnie z sygnałami

dłowych posiadają podobną koncepcję

ale równocześnie nie zakłóca pracy, re-

świetlnymi – skupieni na swoich obo-

działania ale zaprojektowane są pod

agując niepotrzebnie na inne czynniki.

wiązkach pracownicy nie zawsze zwrócą

kątem specyficznych wymagań dla prac

Może to utrudniać pracę operatorowi,

uwagę na niebieski punkt na posadzce.

transportowych w magazynie. System

osłabiać jego czujność i spowalniać re-

bezstykowych czujników wykrywa za-

akcje ze względu na zbyt dużą ilość róż-

PEŁNA WIDOCZNOŚĆ

równo ruchome, jak i stacjonarne obiek-

nych, czasem niepotrzebnych i sprzecz-

Podczas wykonywania manewrów cofa-

ty w zdefiniowanym obszarze i ostrze-

nych sygnałów. Ponadto czujniki takie

nia widoczność ma kluczowe znaczenie.

ga operatora wózka widłowego przed

powinny być trwałe i odporne na ekstre-

Tymczasem, podobnie jak w innych po-

przeszkodą, wspomagając go podczas

malne warunki pracy.

T E C H N O L O G I E
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NOWY HYSTER® DO
PRACY W CHŁODNI
HYSTER
Do zastosowań w warunkach chłodniczych, w których niezbędne
jest kompletnie zabudowane stanowisko operatora, Hyster stworzył
nowy, całkowicie odizolowany model kabiny do serii wózków
wysokiego składowania R1.4-2.5 (o standardowej szerokości). Nowy
wózek wysokiego składowania do pracy w chłodni firmy Hyster®
podgrzewa atmosferę wśród operatorów i zapewnia ochronę
podzespołom wózka przed kondensacją.

– Mroźne chłodnie należą do najbardziej
wymagających środowisk magazynowych, głównie ze względu na zachodzące tam zjawisko kondensacji i potrzebę
zapewnienia komfortu kierowcy – mówi
Ron Farr, kierownik ds. rozwiązań magazynowych w firmie Hyster. – Wytrzymałe
produkty Hyster odnajdują się jednak
bardzo dobrze w tak ekstremalnych warunkach. – W stale ujemnych temperaturach roboczych sięgających – 30 stopni
Celsiusza, w kabinie wózka Hyster panuje
wygodne 15 stopni – dodaje Farr, wyjaśniając, że 2 kW nagrzewnica jest zintegrowana z drzwiami kabiny, podobnie jak
trzy małe nagrzewnice siatkowe z boku
kabiny od strony masztu. Operator
ma do wyboru pięć ustawień ogrzewania,
z możliwością obsługi w jeszcze niższych

46

temperaturach, choć przez krótszy czas.
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CZYTASZ: Nowy Hyster® do pracy w chłodni

ściami podnoszenia 0,8 m na sekundę.
Ich obsługę wspierają funkcje takie, jak
system automatycznego poziomowania i centrowania wideł, wskaźnik wysokości i laserowe pozycjonowanie ładunku
(do – 20 stopni Celsiusza). – Dla użytkowników, których obsługa wózka wiąże
się z przejeżdżaniem w chłodniach przez
drzwi o obniżonej framudze lub najeżdżaniem na naczepy, Hyster® oferuje wózki
wysokiego składowania o obniżonej wysokości – informuje Ron Farr.
– Chłodnie są często bardzo ciasne,
a towary są składowane z dużą gęstością i na dużych wysokościach, dlatego też
utrzymaliśmy ugięcie masztu na najniż-

Fot. HYSTER

szym poziomie – wyjaśnia Farr. – Oznacza
Dla zapobiegania osadzania się szro-

podzespoły zostały wyposażone w zabez-

to, że wózki wysokiego składowania Hy-

nu na szybie przedniej, w czasie częste-

pieczenia przed wilgocią i mrozoodporne

ster o mniejszym udźwigu mogą teraz ma-

go przemieszczania się wózka pomię-

kable – potwierdza Ron Farr i wyjaśnia,

nipulować ładunkami na większej wysoko-

dzy chłodnią a innymi pomieszczeniami,

że specyfikacja łożysk, węży i łańcuchów

ści, do których to operacji wybierane były

dwie z czterech opcji szyby przedniej

jest także dostosowana do pracy w wa-

wcześniej droższe wózki. Dla przykładu,

są podgrzewane, zarówno w wersji szkla-

runkach chłodni. – Te wózki zostały zbu-

2,5-tonowy model potrafi manipulować

nej, jak i poliwęglanowej. Dla zapewnie-

dowane do użytku w ekstremalnych tem-

1-tonową paletą na wysokości 12,75 m.

nia możliwie największej widoczności,

peraturach i spełniają swoje zadanie w stu

Podsumowując, Ron Farr dodaje: „Pro-

drzwi zostały wyposażone w szerokokąt-

procentach, w miejscu, gdzie wózki wielu

wadzimy ścisłą współpracę z klienta-

ny ekran oraz poliwęglanowy, testowany

innych marek zawiodły.

mi z magazynów chłodniczych, co poma-

na wytrzymałość daszek ochronny o gru-

Wśród wózków wysokiego składowania

ga nam sporządzać właściwe specyfikacje

bości 9,5 mm, zapewniający operatorowi

Hyster® do użytku w chłodni wyróżnić

produktu, nadającego się do użytku w naj-

doskonałą widoczność podczas pracy

można modele o udźwigu 1,4 – 2,5 ton,

bardziej intensywnych zastosowaniach

przy obsłudze palet na wysokości.

z prędkością jazdy do 14 km/h i prędko-

chłodniczych.

Operatorzy, którzy wykonują swoje
obowiązki w grubych, ocieplonych kombinezonach i rękawicach, korzystają z łatwego otwierania i zamykania drzwi, niskiego
stopnia i dużej przestrzeni, fotela z pełną
amortyzacją i regulowanej kolumny kierownicy. Operatorzy nie muszą marznąć
przez całą zmianę roboczą, ani ubierać
się w uciążliwe ubrania ochronne, mogą
nawet komunikować się z innymi pracownikami bez otwierania drzwi, wykorzystując do tego celu interkom.
– Aby zapobiec narastaniu kondensacji
podczas przemieszczania się w obrębie
różnych stref temperaturowych, a tak-
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że a by wydłużyć żywotność wózka, jego
Fot. HYSTER
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Fot. Toyota

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA

FLOTĄ WÓZKÓW
WIDŁOWYCH
TOYOTA

Współczesny rynek Logistyczny obfituje w liczne rozwiązania telematyczne oferujące Klientom
różnorodne narzędzia do zarządzania flotą. Większość z nich dotyczy jednak transportu
zewnętrznego. Jest to zrozumiałe gdyż to właśnie firmy transportowe zaczęły jako pierwsze
od poszukiwania metod ograniczania kosztów związanych szczególnie z zużyciem paliwa.
Z czasem jednak wzbogacono ofertę o moduły do planowania i zarządzania harmonogramem
kursów w oparciu o nowe, dostępne już narzędzia takie jak GPS i komunikacja
48

GPRS tworząc pierwsze, nowoczesne ogniwo w całym łańcuchu dostaw.

T E C H N O L O G I E

bezpieczny magazyn technologie

CZYTASZ: System do zarządzania flotą wózków widłowych

Ta tendencja do spojenia całości proce-

danych pobieranych najczęściej z sieci

DHU2 I CZUJNIK UDERZEŃ

sów logistycznych w jedną całość przeło-

CAN wózka. Jednostka DHU2 zbiera in-

Standardowo przy logowaniu się do wóz-

żyła się również na transport wewnętrz-

formacje min. o czasach pracy wózka,

ka widłowego kodami PIN wykorzystywa-

ny. Transport wewnętrzny jest bowiem

czasie jazdy i pracy podzespołów hydrau-

na jest klawiatura.

jednym z pierwszych etapów w całym

licznych. Dzięki pełnej integracji z wóz-

I_Site daje dodatkową możliwość na-

ciągu zdarzeń wpływających na zwięk-

kiem pobiera i aktualizuje motogodziny,

dania uprawnień dla poszczególnych

szenie wydajności przewozów i lepszego

kontroluje logowanie i wylogowanie się

osób (kodów PIN) takich jak operator,

planowania. W systemach transportu we-

uprawnionych operatorów, monitoruje

operator z ograniczonymi uprawnienia-

wnętrznego widzimy ciągłu rozwój trzech

błędy wózka oraz przy bateriach Li-Ion

mi, administrator systemu czy też kod

podstawowych elementów: inteligentny

kontroluje poziomy naładowania i rozła-

zablokowujący wózek do dalszej pracy

pojazd (np. wózek widłowy), inteligentna

dowywania się baterii. Czujnik uderzeń

np. w przypadku wykrycia usterki. Upraw-

droga (np. wykorzystanie RFiD) i inteli-

spełnia tu rolę „strażnika” tzn. ustawia-

nienia możemy nadać w taki sposób aby

gentne Centrum Zarządzania. Podobnie

jąc w aplikacji I_Site odpowiednie pozio-

określony operator mógł korzystać tylko

jak w transporcie zewnętrznym używa

my rejestrowanych uderzeń możemy:

ze wskazanych przez nas wózków.

się tu szeregu czujników, detektorów,

»» ograniczyć koszty napraw poprzez

Administrator zaś ma możliwość

łączności radiowej, sieci komórkowej czy

analizę który operator i kiedy dopuścił

nadawania uprawnień, korzystania, blo-

Internetu.

się kolizji wózka,

kowania i odblokowywania każdej ma-

Jednym z najbardziej zaawansowa-

»» pozyskać informację którzy operato-

szyny. Jako opcje dodatkowe możemy

nych i specjalistycznych rozwiązań będą-

rzy być może potrzebują dodatkowych

zastosować czytnik kart zamiast stan-

cych częścią do zarządzania w transporcie

szkoleń z zakresu jazdy i operowania

dardowego logowania się za pomocą kla-

wewnętrznym jest system I_Site stworzo-

wózkiem widłowym . zwiększyć bez-

wiatury. Dzięki temu mamy gwarancję

ny przez Toyota Material Handling. Jest

pieczeństwo mając informację w ja-

że tylko uprawnieni operatorzy będą ko-

to nowoczesne narzędzie dedykowane

kich momentach i miejscach dochodzi

rzystać w pracy z maszyn na które posia-

do zarządzania flotą pojazdów i wózków

do nadmiernej liczby kolizji

dają uprawnienia. W wielu wypadkach

widłowych marki Toyota i BT.
Główne zadania jakie realizowane
są przez I_Site to:
1.

zwiększenie wykorzystania zarówno
wózków widłowych jak i wykorzystania ich przez operatorów

2.

zwiększenie efektywności ekonomicznej poprzez odpowiednie
rozmieszczenie floty wózków i operatorów,

3.

zwiększenie bezpieczeństwa ruchu,

4.

zmniejszenie kosztów eksploatacji i napraw serwisowych,

5.

zwiększenie dbałości o środowisko
naturalne.
Aby móc osiągnąć wymienione wyżej

cele system wyposażono w urządzenia
montowane bezpośrednio na wózku widłowym. W podstawowej konfiguracji
jest to jednostka centralna (DHU2) oraz
czujnik wstrząsów. Te dwa urządzenia pozwalają już na gromadzenie znacznej ilości
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szczególnych maszynach, operatorach
czy zdarzeniach jakie zaszły w wybranym
okresie czasu i w wybranej lokalizacji
bowiem I_Site potrafi zarządzać wieloma
lokalizacjami w obrębie tej samej firmy.
Z pozycji aplikacji internetowej Klient
ma dostęp do wielu aplikacji i raportów.
Oczywiście większość informacji można
wyeksportować w postaci tabeli Excel
więc możliwości obróbki i interpretacji
danych stają się wręcz nieograniczone!
Zakładki w aplikacji internetowej jakie
Fot. Toyota

ma do dyspozycji Klient to m.in.:
1.

jest możliwość wykorzystania kart które

kację mobilną I_Site) więc ma możliwość

możemy przyjrzeć się procentowe-

już funkcjonują w danej firmie. Zwięk-

natychmiastowej reakcji.

mu i czasowemu wykorzystaniu za-

szenie wielkości flot i ilości operatorów

równo poszczególnych wózków przez

spowodowało że umożliwiliśmy wykorzy-

LISTA KONTROLNA (POC)

operatorów, ale również mamy infor-

stanie PIN’ów pięciocyfrowych a liczbę

Kolejną możliwością wykorzystania Listy

mację jak często dany operator korzy-

operatorów przypisanych do jednej ma-

kontrolnej jest możliwość przesyłania

sta z wózka bądź z wózków w ogóle.

szyny zwiększyliśmy do 2 500 osób.

istotnych informacji do wybranych ope-

Tu mamy też zgromadzone informa-

ratorów. Informacje te mogą dotyczyć

cje czasowe o aktywności operato-

CZYTNIK KART MAGNETYCZNYCH

np. alokacji wózków lub zmiany organiza-

rów i wózków,

Innym ciekawym i oczekiwanym rozwią-

cji pracy na magazynie. Po zalogowaniu

zaniem jest Lista Kontrolna (POC). Jest

się operator natychmiast zostaje powia-

cje o kolizjach wózków z rozbiciem

to urządzenie z elektronicznym ekra-

damiany komunikatem wyświetlanym

na czas, miejsce (lokalizacja), który

nem na którym zostaje wyświetlana lista

na ekranie. Komunikat ten może oczywi-

operator i z jaka siłą. W opisach

czynności którą operator musi wykonać

ście zaakceptować lub odrzucić a informa-

uderzeń możemy dodawać komen-

przed przystąpieniem do pracy. Pyta-

cja zwrotna zostaje zarejestrowana i trafia

tarze tekstowe mogące być pomocą

nia i prawidłowość odpowiedzi definiuje

natychmiast do administratora systemu.

przy ocenie okresowej pracy dane-

sam użytkownik.

Możliwości wykorzystania takich komu-

go pracownika,

Operator ma do wyboru odpowiedź
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Wykorzystanie – to miejsce gdzie

nikatów jest więc bardzo wiele.

2.

3.

Uderzenia – to wszelkie informa-

Lista kontrolna – to miejsce gdzie

„Tak” lub „Nie”. Jeśli użytkownik ustali

Aby zapanować nad tak duża liczbą in-

że któreś z pytań jest szczególnie ważne

formacji zbieranych zarówno z wszystkich

jemy wyniki odpowiedzi na pytania

/krytyczne/ to może w systemie I_Site

maszyn, od operatorów i administratorów

postawione operatorom. To również

ustawić opcję w której po odpowiedzi

I_Site dysponuje bardzo przejrzystym

tu wysyłamy komunikaty do po-

negatywnej na to pytanie wózek przej-

interfejsem a dzięki temu że jest aplikacja

szczególnych operatorów,

dzie w stan awaryjny (spowolniona jazda,

internetową możliwa jest kontrola i anali-

brak działania hydrauliki). Lista kontrolna

za floty o każdej porze i z każdego miejsca.

może z powodzeniem zastąpić tradycyj-

Ekran startowy to tzw. inteligentne

ną, papierową wersję książki codziennej

kafelki które możemy dowolnie definio-

obsługi gdyż wszystkie odpowiedzi na py-

wać. Ich zadaniem jest „jednym rzutem

tania rejestrowane są historycznie w sys-

oka” ocena zmian które nastąpiły w całej

jąca wybierać zakres danych z po-

temie I_Site a dodatkowo przy wszelkich

flocie w zależności od parametrów które

szczególnych lub wybranych lokali-

nieprawidłowościach administrator na-

nas interesują. Oczywiście możemy wejść

zacji magazynowych w firmie,

tychmiast jest powiadamiany e-mailem

głębiej i bardziej szczegółowo w apli-

lub SMS-m (jeśli posiada darmową apli-

kację uzyskując pełne informacje o po-

T E C H N O L O G I E

tworzymy, redagujemy i otrzymu-

4.

Diagnostyka – wyszukiwanie
wózków do szczegółowej analizy
czasów pracy, stanu baterii, błędów
czy też różnych raportów,

5.

6.

Lokalizacje – to zakładka pozwala-

Konfiguracja – umożliwia indywidualne dobranie wszystkich parame-

bezpieczny magazyn technologie

CZYTASZ: System do zarządzania flotą wózków widłowych

trów wózka, dodawanie, usuwanie i nadawanie uprawnień
(również czasowych w przypadku pracowników sezonowych lub zatrudnionych na okres próbny) operatorom
oraz przypisywanie ich do wózków i lokalizacji,
7.

Moja Flota – to zarządzanie lokalizacjami, kosztami
napraw serwisowych oraz podgląd do szczegółowych
raportów z napraw serwisowych.
I_Site jest jednym z najefektywniejszych narzędzi do zarzą-

dzania flota wózków widłowych które jest obecnie oferowane
na rynku. Niech poniższa grafika będzie podsumowaniem
możliwości i korzyści jakie można osiągnąć mając za sojusznika

Fot. Toyota

system I_Site.

REDUKCJA KOSZTÓW
•

•

Analiza uderzeń – pomaga ziden-

•

stępowania kolizji

wózków, operatorów i umów wy-

Kontrola umów – redukacja kosz-

najmu można zdefiniować obsza-

tów przez monitorig wykorzysta-

ry, w których należy wprowadzić

nia wózków w stosunku do zakon-

ulepszenia
•

Informacje dla operatorów – lista

Identyfikacja i eliminacja uszko-

kontrolna pozwala wprowadzać

dzeń – identyfikacja „wąskich

na bieżąco istotne informacje

gardeł” i operatorów, którzy

dla operatorów, mające wpływ

wymagają dodatkowych szko-

na wykorzystanie dloty w danym

leń z zakresu jazdy wózkiem

momencie

Kontrolowany dostęp – zapew-

OCHRONA ŚRODOWISKA
•

Optymalizacja wózków i bate-

nia, że tylko wyznaczeni i prze-

rii – kontrola nad prawidłowym

szkoleni operatorzy mogą używać

cyklem ładowania i rozładowania

danego wózka

baterii, co wpływa na ich dłuższą

Kontrola uderzeń i blokada – in-

żywotność

formacja o tym, kto i kiedy spo•

Monitoring wykorzystania –
na podstawie wykorzystania

OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO
•

•

tyfikować obszary i przyczyny wy-

traktowanych motogodzin
•

ZWIĘKSZENIE PRODUKCYJNOŚCI

•

Redukcja spalania paliwa – identy-

wodował poważną kolizję wózka

fikując, kiedy wózki spalinowa mają

Lista kontrolna – zapewnia to,

włączony silnik mimo braku pracy

że operator rozpoczyna pracę

możemy wykryć np. wąskie gardła,

na sprawdzonych i bezpiecznych

nieprawidłowości w pracy opera-

urządzeniach

torów lub optymalizację wykorzystania wózka w innych obszarach
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Rys. 1. Zasada działania systemu SpotME

Fot. Toyota

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

RUCHU W MAGAZYNIE
TOYOTA
Współczesny transport wewnętrzny jest obszarem gdzie na stosunkowo małej powierzchni
ruch zachodzi jednocześnie bardzo wiele zdarzeń. Rozwój handlu i infrastruktury
magazynowej pociąga z sobą wzrost liczby cykli transportowych a także wykorzystanie
większej ilości wózków widłowych ludzkiej siły roboczej.
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Za taki stan rzeczy odpowiadają przede wszystkim wymogi

ze stosowania się do tyc norm i inwestowania w szkolenia

ekonomiczn związane z bezpośrednio z coraz większą ilością lub

pracownicze, produkty czy też systemy poprawiające bezpie-

różnorodnością produktów składowanych magazynach. Ciągłe

czeństw w miejscu pracy.

podnoszenie wydajności i efektywności działań coraz częściej

Jednym z takich rozwiązań jest System ostrzegawczy SpotME

powoduje – oprócz innych zdarzeń – że dochodzi do wypadków

firmy Toyota Material Handlin Europe. System ten w 2013r.

dwóch głównych grup poruszających się po magazynac czyli

na targach Preventica we Francji został wyróżniony Nagrod

ludzi i maszyn.

Innowacyjności i do dziś jest ciągle udoskonalany.

Najczęstszą przyczyną takich wypadków są niestety błędy

Głównymi zaletami systemu są jego wysoka skuteczność i ła-

eksploatacyjn wynikające z nie przestrzegania norm BHP przez

twość instalacji w różnych środowiskac wewnątrz i około maga-

pracodawców lub pracowników. Zauważyć należy ż choć powoli,

zynowych. Zasadę działania obrazuje powyższa ilustracja [patrz:

to jednak rośnie świadomość pracodawców dotycząca korzyści

Rys. 1. na początku artykułu – przyp. red.].
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bezpieczny magazyn technologie

W przedstawionej sytuacji pieszy wchodząc w pole odczytu
czujnika podczerwieni C1 znajdującego si na ścianie po jego

CZYTASZ: System bezpieczeństwa ruchu w magazynie

jest wewnętrzną bateri która w zależności od intensywności
pomiarów wymieniana jest co 1-3 lata.

prawej stronie uruchamia lampę ostrzegawczą L1 znajdującą

Ze względu na prostą i modułową budowę SpotME ma szero-

się za rogie budynku. Dzięki temu operator wózka ostrzega-

kie zastosowanie w wielu sytuacjach których może dojść do za-

ny jest o nie widocznej dla niego przeszkodzie (piesz lub inny

grożeń. Jednym z przykładów jest zabezpieczenie operatora

wózek widłowy). Analogiczna sytuacja wystąpi gdy wózek wje-

wózka prze uderzeniem ładunkiem lub widłami w regał podczas

dzie w pole odczytu czujnika C2

jazdy z paletą na pewnej wysokości. Można wted zastosować

wtedy uruchomiony zostanie sygnał świetlny w lampie
L2 i pieszy ma informację o zbliżającym si wózku. Dodatkowo

czujnik i lampę ostrzegawczą informującą np. o zmniejszonym
prześwicie przejazdu.

pod lampami można umieścić informację o rodzaju zagrożenia

Innym sposobem zwiększenia czytelności ostrzeżeń jest

które s sygnalizowane. W podstawowej konfiguracji system

możliwość wykorzystania różnych koloró świateł ostrzegaw-

składa się z lampy ostrzegawczej oraz czujnik ruchu bazującego

czych w celu ustalenia kierunku z jakiego spodziewane jest

na promieniowaniu podczerwonym (IR).

zagrożenie.
Dodatkowo w warstwie aplikacyjnej przewidziano funkcje
statystyczne mówiące o ilości wykrytyc obiektów przez czujniki
czy też ilości sygnałów ostrzegawczych wysyłanych przez lampy. Daje t możliwość oceny natężenia ruchu w poszczególnych
lokalizacjach w magazynie co może pomóc optymalizacji i ukierunkowaniu przejazdów wózków w stosunku np. do ruchu
pieszych oraz moż ukazać miejsca o zbytnim natężeniu ruchu
tzw. wąskie gardła.
DANE TECHNICZNE LAMPY OSTRZEGAWCZEJ

Rys. 2. Podstawowe elementy systemu SpotME: Lampa ostrzegawcza i czujnik ruchu

I CZUJNIKA RUCHU

W rozbudowanych wariantach możemy zaprojektować wzajemne oddziaływanie określonych czujnikó z wybranymi lampami co pozwala objąć strefą bezpieczeństwa nawet bardzo
skomplikowane układ korytarzy w których przemieszczają się
pracownicy. Urządzenia montowane są w miejscac stwarzających zagrożenia związane z krzyżowaniem się dróg transportowych czy też z tzw. martwym polami wynikającymi np.
z konstrukcji budynku lub ustawiania regałów.
Jak widać całego systemu nie trzeba montować na każdym
wózku co zmniejsza koszty inwestycji jednocześnie SpotME
chroni zarówno poruszające się maszyny jak i pracowników pieszych. Lamp ostrzegawcza wyposażona jest w 4 punkty świetlne
LED o naprzemiennym, silnym, żółtym bąd niebieskim świetle
widocznym o wiele lepiej niż tradycyjne lampy błyskowe. Może
być zasilana z siec lub tam gdzie to nie jest możliwe ze specjalnej
baterii której czas rozładowania wynosi do 3 miesięcy.
Ze względu na silne i pulsujące źródło światła z powodzeniem
możemy SpotME zainstalować wewnątr jak i na zewnątrz budynku. Czujnik podczerwieni reaguje na obiekty oddalone o ok.
5m i skanuj obszar do wysokości 2m od miejsca w którym jest
umieszczony w zakresie 120°. Aby uniknąć zby dużej ilości sy-
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gnałów ostrzegawczych kąt ten można zawęzić. Czujnik zasilany

T E C H N O L O G I E

NOWA ŚRUBA

ULTRACUT FBS II

DO MOCOWANIA REGAŁÓW
KAMIL KUBICZ
fischer wprowadził na rynek śrubę nowej generacji do betonu zarysowanego. ULTRACUT FBS II osiąga
imponujące parametry wytrzymałościowe oraz stwarza zupełnie nowe możliwości dla profesjonalnych
montażystów. Jednym z głównych zastosowań produktu jest mocowanie regałów i elementów
zabezpieczających regały.
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bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Nowa śruba

ULTRACUT FBS II jest następczynią śruby

w lekkich konstrukcjach stalowych, sys-

na współczesny trend w budownictwie, ja-

FSB, która od wielu lat była jednym z naj-

temach windowych, konstrukcji regałów,

kim jest stosowanie śrub do betonu w co-

bardziej popularnych rozwiązań na rynku,

hal przemysłowych czy nawet w robotyce.

raz szerszym zakresie prac. A to wymaga

w kategorii śrub do mocowania w betonie.

Uniwersalność produktu jest efektem

szybkich, a zarazem bezpiecznych roz-

Nowy produkt przewyższa większość

specjalnej geometrii (m.in. unikalny kształt

wiązań. Udogodnienia wprowadzone dla

dostępnych obecnie rozwiązań zarówno

zębów), dzięki której montaż jest nie-

montażystów w przypadku ULTRACUT

pod względem wytrzymałości, jak i inno-

zwykle łatwy i bezpieczny. Stożkowy łeb

skracają czas pracy i pozwalają na wie-

wacji w montażu.

zagłębiany zapewnia estetyczny wygląd

lokrotne zastosowanie tej samej śruby,

ULTRACUT osiąga najwyższy możli-

mocowania. ULTRACUT jest pierwszą i je-

co jest zupełnym novum na rynku moco-

wy poziom nośności w zakresie wyry-

dyną śrubą na rynku europejskim, która

wań – podkreśla Artur Pławny z fischer-

wania, jak i ścinania, dlatego sprawdza

może być stosowana w sferze sejsmicz-

polska.

się w przypadku największych obciążeń.

nej o kategorii C1 i C2 przy jednoczesnym

Większość śrub może być montowa-

– Wspólnie z inżynierami i projektantami

zachowaniu najwyższych parametrów

na na trzech różnych głębokościach,

stworzyliśmy śrubę, która znajdzie szero-

bezpieczeństwa.

co umożliwia kotwienie w podło-

kie zastosowanie na rynku budowlanym,

Co więcej, odpowiednio hartowany

żach o różnej grubości. Dzięki opaten-

jednocześnie odbiegając od zwykłych

gwint umożliwia wielokrotne stosowanie

towanej geometrii możemy też wykonać

rozwiązań. ULTRACUT wyznacza nowy

tej samej śruby, a specjalna tuleja kontrol-

zamocowanie bezrozporowe. Co więcej,

standard dla zakotwień w betonie, co jed-

na pozwala sprawdzić, czy stopień zużycia

istnieje możliwość korekty wykonanego

noznacznie wykazały testy zniszczeniowe.

kwalifikuje ją do ponownego wykorzy-

mocowania – bez obawy o uszkodzenie

Najwyższa nośność na wyrywanie zostaje

stania. To udogodnienie jest szczególnie

śruby czy otworu.

utrzymana nawet przy użyciu mniejszej

przydatne zwłaszcza przy wykonywaniu

Na polskim rynku ULTRACUT FBS II

liczby punktów mocujących. Umożliwia

konstrukcji tymczasowych lub kotwie-

jest dostępna w rozmiarze średnic

to zastosowanie śrub jako pojedynczych

nia w świeżym betonie. – Tulejka kontro-

od 8 do 14 mm, a dla instalatorów jest

punktów mocujących w betonie zaryso-

lna musi zostać nasunięta na gwint śruby

nadal dostępna podobna śruba FBS 6.

wanym i niezarysowanym – mówi Artur

ULTRACUT FBS II przed każdym monta-

Wersje produktu ze stali nierdzewnej

Pławny z fischer Polska.

żem. Jeśli śrubę dałoby się przełożyć tak,

trafią na sklepowe półki pod koniec tego

ULTRACUT znajduje bardzo wszech-

aby jej koniec wystawał przez tulejkę,

roku.

stronne zastosowanie i jest szczególnie

to będzie oznaczać, że gwint jest już zuży-

polecana do wykonywania konstrukcji

ty i śruba nie nadaje się do zastosowania

drewnianych i stalowych. Może być wy-

zgodnie z aprobatą. Niezależnie od tego

ZALETY PRODUKTU:

korzystywana m.in. przy mocowaniu sza-

produkt powinien być zawsze sprawdzany

»»

lunków, budowie domów drewnianych,

wizualnie. Jeśli ma jakiekolwiek uszkodzenia (np. powstałe na skutek korozji), to ko-

SZYBKI I KOMFORTOWY
MONTAŻ,

»»

OPCJA REGULACJI POŁO-

nieczne musi być wymieniony – dodaje

ŻENIA W OTWORZE LUB

Artur Pławny, fischer.

UMIESZCZENIA DODAT-

Dodatkowym atutem ULTRACUT jest

KOWEJ PODKŁADKI WY-

możliwość regulacji osadzenia gwintu w otworze podczas montażu. W za-

RÓWNUJĄCEJ,
»»

3 RÓŻNE GŁĘBOKOŚCI

leżności od potrzeb śruba może zostać

ZAKOTWIENIA LUB 1 DLA

poluzowana i dopasowana do podłoża.

WERSJI KRÓTKIEJ

W określonych warunkach (jeśli wierci się

»»

pionowo w górę czy w dół) montaż może

NEGO ZASTOSOWANIA

odbyć się bez konieczności czyszczenia otworu, co znacznie skraca czas pra-

MOŻLIWOŚĆ WIELOKROTTEJ SAMEJ ŚRUBY

»»

MOŻLIWOŚĆ MONTA-

cy i umożliwia prowadzenie prac w trud-

ŻU BEZ KONIECZNOŚCI

nodostępnych miejscach. – Innowacyjne

CZYSZCZENIA OTWORU.

możliwości w montażu są odpowiedzią

E K S P L O A T A C J A
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OSTROŻNIE Z TYM
ZABEZPIECZANIEM
MGR INŻ. MARIUSZ KOŁODZIEJCZAK
Backstop-y, czyli ograniczniki miejsc składowania lub ograniczniki bezpieczeństwa
są stosowane w regałach paletowych wysokiego składowania najczęściej dla zabezpieczenia
przed zsunięciem się ładunku składowanego na poziomie belkowym lub w celu ochrony
jakichś instalacji czy elementów budynku przed zniszczeniem przy odkładaniu lub pobieraniu
palety. Z zasady służą one poprawie bezpieczeństwa. Niestety jednak, na rynku można
spotkać beztroskie i nieopatrzne podejście do ich stosowania, które może skutkować
nawet zwiększeniem ryzyka uszkodzenia i zawalenia się konstrukcji.
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CZYTASZ: Ostrożnie z tym zabezpieczaniem

Niniejszy artykuł jest adresowany do użytkowników, osób specyfikujących oraz dostawców (sprzedawców i projektantów)
stalowych systemów składowania i ma na celu:
»» edukację na temat ograniczników miejsc składowania i ograniczników bezpieczeństwa – rozróżnienie ich rodzajów i przedstawienie zasad projektowania zgodnych z normą,
»» zwiększenie świadomości co do wpływu ograniczników
miejsc składowania na bezpieczeństwo użytkowania regałów,
»» uświadomienie, że ograniczniki miejsc składowania nigdy
nie zastąpią prawidłowej obsługi regału.

Oczywiście istnieje wiele
technicznych rozwiązań
ograniczników różniących się
kształtem i sposobem ich łączenia
do konstrukcji regału.

TYPY OGRANICZNIKÓW MIEJSC SKŁADOWANIA
Normy do stalowych statycznych systemów składowania (tzw.
normy regałowe) wyróżniają:
»» paletowy ogranicznik bezpieczeństwa (z ang. safety backstop) – stosowany w celu zapobiegania przypadkowym zde-

Zgodnie z powyższym rysunkiem ogranicznik będzie pale-

rzeniom palet lub składowanych na nich ładunków z innymi

towym ogranicznikiem bezpieczeństwa gdy wymiar Z1 będzie

jednostkami ładunkowymi lub sprzętem (konstrukcją regału

mniejszy od Z2, czyli gdy jednostka ładunkowa składowa-

czy instalacją np. tryskaczową) podczas załadunku:

na w każdej dozwolonej pozycji (tj. gdy paleta leży na całej sze-

»» rodzaj (a) jest urządzeniem bezpieczeństwa, ochraniają-

rokości belki) nie ma kontaktu z ogranicznikiem. W przypadku

cym przed niepożądanymi ruchami ładunku w regale i za-

gdy wymiar Z1 jest większy od Z2 ogranicznik powinien być

pobiegającym wysuwaniu się lub wypadaniu ładunków

zaprojektowany jak paletowy ogranicznik miejsca składowania.

na drogę transportową lub strefę dostępną dla ludzi,

Oczywiście istnieje wiele technicznych rozwiązań ograniczni-

»» rodzaj (b) jest ogranicznikiem zapobiegającym przypadko-

ków różniących się kształtem i sposobem ich łączenia do kon-

wym zniszczeniom, tj. przypadkowym zderzeniom palet

strukcji regału. Niektóre z nich pokazano na zdjęciach poniżej.

lub składowanych na nich ładunków z innymi jednostkami

Niezależnie jednak od rozwiązania każde urządzenie pozycjonu-

ładunkowymi lub z innymi urządzeniami takimi jak instala-

jące ładunki które przenosi związane z tym obciążenie na regał

cja tryskaczowa,

musi być rozpatrywane i zaprojektowane jak ogranicznik [patrz.

»» paletowy ogranicznik miejsca składowania (z ang. buffering

rys. 2 oraz 3, 4, 5 na następniej stronie – przyp. red.].

backstop) – stosowany w celu ułatwienia operatorowi
wózka widłowego umieszczania ładunków jednostkowych

ZASADY PROJEKTOWANIA

we właściwej pozycji na regale.

Zgodnie z normą PN-EN 15512 projektując regał z ogranicznikami należy wziąć pod uwagę dodatkowe siły poziome działa-

Należy zauważyć, że norma PN-EN 15629 wyraźnie wskazuje
iż to odpowiedzialnością osoby specyfikującej i użytkownika
jest zdefiniowanie powodów zastosowania ograniczników
(określenie typu ogranicznika), a także wskazanie wartości sił
do ich zaprojektowania i określenie warunków sztywności (czyli
maksymalnego ugięcia) które muszą one spełniać.

Rys. 1 Typy ograniczników

Rys. 2 Przykład ogranicznika wykonanego z profilu rurowego, realizacja NEDCON

E K S P L O A T A C J A
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Rys. 3 Przykład ograniczników mocowanych bezpośrednio do belki w miejscu
jednostki ładunkowej, realizacja NEDCON

Rys. 4 Przykład urządzenia pomagającego przy pozycjonowaniu, które powinno
być zaprojektowane jak ogranicznik, realizacja NEDCON

Rys. 5 Siatka stalowa w plecach regału jako ogranicznik bezpieczeństwa, realizacja NEDCON

jące na ogranicznik w kierunku w poprzek drogi transportowej.

poziomych które mogą przewyższać nawet całkowity ciężar

Wartość tej siły oznaczona jako Qph zgodnie z PN-EN 15629

jednostki ładunkowej. W przypadku bardzo przecież wrażli-

powinna być podana przez użytkownika (lub osobę specyfi-

wych i smukłych konstrukcji regałowych nieuchronnie prowadzi

kującą jeśli nie jest nią użytkownik). Jeśli tak nie jest norma

to do awarii i katastrofy.

pozwala przyjąć Qph równe 25% ciężaru jednostki ładunkowej

Gdy stosuje się ograniczniki w regale dodatkowo należy za-

lub równe 0,25kN w przypadku gdy ładunki są umieszczane

projektować:

na regale ręcznie.

»» sam ogranicznik,

Gdy projektuje się ogranicznik bezpieczeństwa oddziaływanie
to jest oddziaływaniem zmiennym i w kombinacjach obciążeń
powinno być uwzględniane ze współczynnikiem bezpieczeństwa
zwiększającym obciążenie γF=1,4. W przypadku ogranicznika

»» połączenie ogranicznika z komponentem regału (słupem lub
belką),
»» część słupa do której przymocowany jest ogranicznik lub
belka z ogranicznikiem,

miejsca składowania oddziaływanie występuje w wyjątkowych

»» stężenie ramy regału w miejscu połączenia z nią ogranicznika,

sytuacjach i w kombinacjach obciążeń można użyć współczyn-

»» całą ramę w kombinacji z obciążeniem od uderzenia w naj-

nika γF=1,0 [patrz rys. 6 – przyp. red.].
Użytkownik, osoba specyfikująca i dostawca (sprzedaw-

wyżej położony ogranicznik,
»» zakotwienie ramy w kombinacji z obciążeniem od uderze-

ca i projektant) regałów muszą być świadomi, że nawet ogra-

nia w najwyżej położony ogranicznik przy niezaładowanym

nicznik miejsca składowania jest projektowany wyłącznie jako

regale.

pomoc przy prawidłowym pozycjonowaniu ładunku, a nie jako
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urządzenie służące do jego pozycjonowania. Nieodpowiednie

Norma zezwala na redukcję obciążenia Qph przy obliczaniu

użytkowanie regału z backstop-ami może skutkować powstawa-

całej ramy i zakotwienia do wartości równej 10% ciężaru jed-

niem znacznie większych i dodatkowo udarowych oddziaływań

nostki ładunkowej.
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CZYTASZ: Ostrożnie z tym zabezpieczaniem

Q

Qph

ph
Rys. 6 Siłą Qph działająca na ogranicznik

KONSEKWENCJE STOSOWANIA

konsekwencje. Ograniczniki bezpieczeń-

OGRANICZNIKÓW

stwa i ograniczniki miejsc składowania za-

Stosowanie ograniczników znacząco

wsze zwiększają cenę regału. Nie zawsze

wpływa na koszt i bezpieczeństwo re-

jednak zwiększają jego bezpieczeństwo.

gału. Należy przede wszystkim zauważyć, że obecność ograniczników zachęca
do niewłaściwego użytkowania regału.

OD AUTORA

Operatorzy wózków widłowych mogą

Jestem inżynierem – statykiem w firmie NED-

wykorzystywać je do ustawiania jedno-

CON Silesia która zajmuje się projektowa-

stek ładunkowych we właściwej pozycji

niem i sprzedażą systemów regałowych każdego

podczas gdy przy projektowaniu zakłada

rodzaju. Projektujemy i dostarczamy m.in. re-

się, że uderzenie w ogranicznik będą zda-

gały półkowe i przepływowe pod pojemniki lub

rzały się rzadko lub nawet wyjątkowo,

kartony, paletowe regały wysokiego składowa-

a jeśli już to przy ostrożnie i bezpiecznie

nia – rzędowe, wjezdne, mobilne oraz rolkowe,

wykonywanym załadunku. Tym sposo-

systemy pół-automatyczne – tzw. pallet shut-

bem ograniczniki które miały zwiększać

tle, regały obsługiwane za pomocą układnic,

bezpieczeństwo regału, w rzeczywistości

a także samonośne podesty robocze. Naszą

mogą przyczynić się do powstawania

specjalnością są konstrukcje niestandardowe

uszkodzeń lub nawet zawalenia się kon-

gdzie spełnić trzeba specyficzne wymagania

strukcji, zwłaszcza jeśli nie została ona

klienta, jak na przykład duży ciężar, czy niety-

zaprojektowana prawidłowo i z uwzględ-

powe wymiary ładunków.

nieniem ograniczników. Ostatecznie ogra-

Jestem także członkiem Polskiego Sto-

niczniki nigdy nie zastąpią dobrze prze-

warzyszenia Techniki Magazynowej któ-

szkolonej i profesjonalnej obsługi.

re w trosce o bezpieczeństwo promuje dobre

Projektowanie regałów z ograniczni-

praktyki przy projektowaniu i użytkowaniu

kami w większości przypadków skutku-

systemów składowania. Jako członek PSTM

je cięższą, bardziej wytrzymałą i przez

biorę udział w pracach grup technicznych Eu-

to droższą konstrukcją. Nie tylko same

ropejskiej Federacji Regałowej (ERF), która

ograniczniki są dodatkowym kosztem,

jest częścią struktury szerzej znanego FEM

ale także mocniejsze stężenia, a nawet

(Europejskiej Federacji Składowania) zajmującą

słupy. Absolutnie nie do zaakceptowa-

się regałami magazynowymi. W grupach tych

nia jest wyposażanie regału w ogranicz-

wspólnie z najlepszymi ekspertami na konty-

niki bez weryfikacji jego nośności. Ta-

nencie pracuję nad dokumentami wyznacza-

kie postępowanie ma znaczący wpływ

jącymi standardy bezpiecznego projektowania,

na obniżenie bezpieczeństwa regału i czy-

w tym także nad rewizją obowiązujących norm

ni zarówno dostawcę, jak i użytkownika

do projektowania, użytkowania i specyfikacji

odpowiedzialnymi za możliwe przyszłe

systemów regałowych.

Qp
hF

F

Rys. 7 Wpływ ograniczników na ramę i zakotwienie

Qph

Rys. 8 Dodatkowe zginanie słupa spowodowane
obecnością ogranicznika
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Rys. 1 Przykład mocno zindywidualizowanego projektu regału

Fot. archiwum autora

DOKUMENTACJA

ZWIĄZANA Z REGAŁAMI
MAGAZYNOWYMI
TOMASZ CHOJNACKI
W znakomitej większości, użytkownicy regałów nie zastanawiają się nad
tak prozaiczną sprawą jaką jest właściwa dokumentacja regałowa. W końcu
to regały przenoszą wielotonowe obciążenia, a nie arkusze papieru.
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Dokumentacje w wielu wypadkach

W wielu sytuacjach staje się to nie lada

odpowiednich dokumentacji bez odpo-

są bohaterami jednej roli, występu-

problemem, bo regały po latach otrzy-

wiedzi zostaje wiele pytań. Kto dostar-

jąc w procesie handlowym, by później

mują nową rolę (asortyment całkowicie

czył te regały? Ile towaru możemy tutaj

zostać schowanymi do szafy i zapomnia-

się zmienia, magazyn przejmuje nowa

składować? Co to są za elementy? Kto

nymi. Co gorsze, zdarza się, że szafa z do-

firma, regały zostają sprzedane lub po-

nam dostarczy części zamienne? Czy

kumentami zostaje po latach opróżniona,

jawia się nowy BHP-owiec, którego jed-

możemy zmienić konfigurację regałów?

a regały w mniejszym lub większym stop-

nym z zadań jest zaprowadzenie ładu

Jak się składa te regały i jak montuje? Jak

niu zaczyna cechować anonimowość.

również w obszarze składowania). Bez

je eksploatować?
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Niniejszy artykuł ma zadanie udowodnić

nizacyjnym i ekonomicznym. Dobrej klasy

»» uwarunkowania indywidualne i spe-

poprawność twierdzenia, że możliwie bogata

projektanci (znacznie rzadziej doradcy

cyficzne, jak np. uziemianie regałów,

dokumentacja regałowa nie tylko wypełnia

techniczni, nie mówiąc już o przedstawi-

uwzględnianie obciążeń pochodzą-

zalecenia normatywne i prawne, ale ma tak-

cielach handlowych) znają te aspekty i sto-

cych od sił naturalnych (sejsmika,

że charakter użytkowy oraz ochronny.

sują w trakcie projektowania. Dla więk-

wiatr i śnieg), praca w warunkach

szości z tych osób, większość tego typu

bardzo niskich temperatur (wpływ

O JAKICH DOKUMENTACH

zagadnień ma charakter intuicyjny, ale dla

zjawiska termokurczliwości), itp.

BĘDZIEMY MÓWIĆ?

Klienta, już nie jest to takie oczywiste. Ten

Czy są dokumenty ważniejsze lub drugo-

przecież, potrzebuje mieć projekt z innym

Dla tych, dla których bezpieczeństwo

rzędne? O tym też można by było rozważać.

rodzajem informacji. Te z kolei, muszą

nie odgrywa istotnego znaczenia (takie

Jednak w kontekście wielu nietypowych

być dla niego zrozumiałe i użyteczne.

podmioty występują zarówno po stronie

sytuacji jakie pojawiają się w magazynach,

I w tym momencie dotykamy zagadnienia

dostawcy jak i po stronie kupującego),

nawet pozornie nieistotne dokumenty

jakości projektu. Dobrej jakości projekt

projekt może ograniczyć się do zwykłe-

mogą okazać się niezwykle istotne. Dlate-

uwzględnia wiele aspektów. Żeby nie

go szkicu, nie zachowującego nie tylko

go też, pomijamy tu kwestię konkretnych

komplikować naszych rozważań przytocz-

poprawnych zasad wykonywania rysun-

ról jakie te dokumenty odgrywają i trak-

my najważniejsze aspekty uwzględniane

ku technicznego, ale przede wszystkim

tujemy je równorzędnie, a przynajmniej

przy projektowaniu:

pozbawionego podstawowych informa-

te, które są wymieniane w obligatoryjnych

»» szczegóły dotyczące środowiska

cji o urządzeniach, które tak napraw-

aktach prawnych. Kolejność omawianych

(dane geometryczne oraz techniczne

dę… niejednokrotnie przenoszą tysiące

dokumentów ma charakter chronologicz-

dotyczące obiektu magazynowego,

ton w całym magazynie. Takim firmom

ny. Zaczynamy od tych, które pojawiają

posadzki z jej dokładnymi parame-

pokazujemy czerwoną kartkę i tłumaczy-

się w procesie projektowania i sprzedaży,

trami wytrzymałościowymi w postaci

my dlaczego powinni zmienić sposób po-

by następnie przejść do kwestii monta-

klasy betonu oraz rozkładem linii

stępowania. Jako informację anegdotycz-

dylatacyjnych, siatka słupów),

ną przytaczamy tu przykład wyjątkowo

żu, odbioru regałów oraz szeroko pojętego użytkowania (obejmującego prze-

»» właściwości składowanych ładun-

niechlujnego i przepełnionego błędami

glądy regałów, zamawianie elementów

ków (wymiary, obciążenia, przewi-

rysunku stworzonego przez dużego gra-

oraz ich wymianę, ewidencjonowanie

sy i wymiary nietypowe, rodzaje

cza branży regałowej, który dodatkowo

uszkodzeń, itd.).

palet, urządzenia pomocnicze),

zakładał wykorzystanie wózków wąsko

a szczególnie nietypowe własności

kanałowych do ładunków całkowicie nie

PROJEKT SYSTEMU SKŁADOWANIA

ładunków, jak np. wybuchowość/

dających się obsłużyć tego typu wózkiem.

W żadnej z norm, z grupy głównych do-

palność, uginanie ładunków dłu-

Projekt w zasadzie nieracjonalny, aby nie

kumentów mówiących o projektowa-

życowych (tzw. dyfleksja), wartość

powiedzieć nierealny. To bogate w błę-

niu i użytkowaniu regałów (PN-EN 15095,

opałowa (potrzebna do wyznaczania

dy opracowanie, ostemplowane zosta-

PN-EN 15512 PN-EN 15620, PN-

obciążenia ogniowego), zmienny

ło wielkim znakiem pieczęci z napisem

-EN 15629, PN-EN 15635), nie występuje

środek ciężkości podczas transportu

„Wszelkie prawa zastrzeżone”.

rozdział pt. Podstawowe dokumenty rega-

(np. w beczkach nie wypełnionych

łowe jakie powinien posiadać użytkownik.

do końca), higroskopijność materia-

nej i zbadania środowiska przyszłej pracy

Z drugiej strony, w dziesiątkach miejsc,

łów (mogąca powodować przyrost

skutkuje: trudnościami w trakcie monta-

w ww. normach, występują odwołania

masy ładunków) czy też minimalna

żu regałów, koniecznością dokonywania

do różnych dokumentów. Odwołania te,

(nie maksymalna!) masa ładunku (np.

niekorzystnych zmian podczas monta-

wskazują na obecność projektu technicz-

przy projektowaniu regałów „grawi-

żu, nieporozumieniami personalnymi,

nego regałów, uwzględniającego dużą

tacyjnych”), itd. [patrz: Rys. 1 na po-

a przede wszystkim ogólnymi nieporozu-

ilość uwarunkowań i ograniczeń wystę-

przedniej stronie – przyp. red.]

mieniami w przyszłym użytkowaniu rega-

pujących przy projektowaniu oraz póź-

»» parametry techniczne środków

łów. W sytuacjach ze słabej jakości pro-

Projekt pozbawiony analizy wstęp-

niejszym montażu i eksploatacji regałów.

transportu (wymiary, promienie skrę-

jektem, za wydane pieniądze, użytkownik

Pojawia się tu wiele aspektów o charakte-

tów i szerokości robocze, parametry

otrzymuje „jakąś” stalową konstrukcję,

rze technicznym, technologicznym, orga-

osprzętu, itd.),

dla której nieznane są maksymalne ob-
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ciążenia, możliwości konfiguracyjne,

to istotne znaczenie, bo jak się okazało

staje się bardzo kosztowne, jeśli w ogóle

a przede wszystkim podstawowe wy-

później, posadzki mogłyby nie wytrzymać

jest możliwe. W jednym z przypadków

tyczne do montażu oraz użytkowania

nacisków. W pierwszym z przypadków

doboru wózka okazało się, że korytarze

regałów.

zdecydowano o miejscowych wzmocnie-

robocze są na tyle wąskie, że nie jest moż-

Przykład z odbioru regałów, znanego

niach posadzki, zaś w drugim autor zasu-

liwe, aby wózek wprowadził paletę w re-

dostawcy o zasięgu międzynarodowym:

gerował zmiany w postaci zabiegów tech-

gał, wykonując swobodny 90-stopniowy

zarówno przed projektem jak i przed mon-

niczno-organizacyjnych łączących w sobie

skręt. Kto więc zawinił przy projekcie?

tażem nie sprawdzono rozkładu linii dy-

zmniejszenie maksymalnej masy ładun-

Co ciekawe, wózek został kupiony w kilku

latacyjnych w magazynie, co skutkowało

ków oraz zagęszczenie słupów regałów

egzemplarzach, za niemałe pieniądze…

koniecznością montażu kotew w tych wła-

(poprzez zmianę zatok 2700 mm na 1800

Wracając jednak do dokumentacji

śnie miejscach. Efektem było naruszenie

mm) zmniejszając tym samym obciążenie

projektowej i wiedząc, że nie ma kon-

krawędzi płyt posadzki i ukrywany wstyd

przypadające na pojedyczny słup regało-

kretnego zapisu o zawartości projektu,

handlowca wobec pokazania nieumiejęt-

wy. Proste i skuteczne.

powstaje pytanie… a co jest? Otóż, w wie-

nej instalacji regałów. Spójrzmy na inny

Jak już wspomniano, nie ma jedno-

lu miejscach wyszczególnionych norm

przykład z instalacji, nie poprzedzonej

znacznej regulacji mówiącej o konkret-

pojawiają się pojęcia: specyfikacji oraz

weryfikacją środowiska. Firma, dla któ-

nych dokumentach razem z ich konkretną

planu (np. rozdział 5, pdpkt. a) w PN-

rej projektowanie regałów sprowadza

zawartością, ale jeśli dostawca stwierdza,

-EN 15635). W normie PN-EN 15629

do wrysowania zatok regałowych w rzu-

że projekt obejmuje wytyczne norma-

(weźmy dla urozmaicenia wersję anglo-

cie z góry zmuszona była do cięcia istot-

tywne, a w dokumentacji technicznej jest

języczną), również w rozdziale 5, pdpkt.

nej ilości elementów w obszarach gdzie

napisane, że projekt jest zgodny z ww.

a) występują z kolei pojęcia: design

znajdowały się instalacje techniczne, za-

normami, to Inwestor powinien spać spo-

layout i configuration. Co więc kryje się

równo na ścianach jak i w środkowych

kojnie. Przynajmniej hipotetycznie.

pod tymi pojęciami? W tym miejscu, au-

częściach hali. Dałoby się to zgrabnie

Warto w tym miejscu podkreślić pew-

tor dokonuje subiektywnego zestawienia

ominąć, uwzględniając wcześniej… choć-

ną współzależność przy projektowaniu

elementów oraz informacji, które powinny

by rysunki z przekrojami.

regałów. Dotyczy ona konfiguracji rega-

znaleźć się w projekcie technicznym rega-

Mamy jednak też przykłady z drugiej

łów oraz obsługujących je wózków, które

łów i który projekt powinien znajdować

strony, gdzie Klienci (realizując uprzed-

są mocno współzależne. Jeżeli projekt

się u użytkownika urządzeń. Oto one:

nio projekt logistyczny i technologiczny)

magazynu, nie jest wykonywany przez

1.

sporządzili właściwe wymagania do zapy-

niezależnego projektanta, a trafia do „re-

rysunek regałów, łącznie z przekro-

tania ofertowego i opisali parametry po-

gałowca” i „wózkowca”, którzy nie działa-

jami, wymiarami urządzeń oraz dróg

sadzki mając już świadomość niekorzyst-

ją w porozumieniu, dochodzi do sytuacji,

transportowych, opisami dotyczą-

nych uwarunkowań technicznych. Miało

w których usunięcie powstałych błędów

cymi istotnych elementów projek-

Rys. 2. Przykłady montażu niezgodnego z instrukcją
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2.

3.

4.

CZYTASZ: Dokumentacja związana z regałami magazynowymi

towych oraz miejsc szczególnych,

nym sposobie nazywania elementów re-

twi. Czemu więc ma mu służyć instrukcja

przebiegiem linii dylatacyjnych, itd.

gałów. Belki nośne występują również

montażu regałów? Profesjonalne serwisy

dokładny opis parametrów wy-

pod nazwami trawersów bądź dźwigarów.

montażowe montują tysiące „miejsc pa-

trzymałościowych regałów, w tym

Słupom przypisywane jest również po-

letowych” rocznie i zawsze pracują wg tej

nośności dla poszczególnych typów

jęcie kolumn, które aby było ciekawie

samej metodologii, na regały jest wysta-

belek i ram, najlepiej z określeniem

pojawia się również w nazewnictwie ram.

wiana gwarancja, a w razie konieczności

możliwości wprowadzania zmian

Najciekawiej jest jednak w przypadku

handlowiec przyjedzie i we wszystkim nam

(np. podając tabele nośności, no-

poprzeczek, nazywanych również stę-

pomoże… Czy aby na pewno?

mogramy obciążeń, itp.), a przede

żeniami, zastrzałami, belkami (!), kra-

Instrukcja montażu jest zbiorem wytycz-

wszystkim z podkreśleniem wpływu

townicami, horyzontalami i diagonalami,

nych potrzebnych przy montażu, ale także

wysokości montażu 1-ego poziomu

a także łącznikami. A wystarczy zapoznać

przy zmianach w konstrukcji regału. Ozna-

belkowego,

się z normami…

cza to, że w sytuacji gdy konieczne jest

dokładne wytyczne dla montażu

Podsumowując kwestię projektu re-

wprowadzenie zmian w systemie regało-

regałów obejmujące wymagania dla

gałów, odpowiadamy na pytanie czemu

wym (prosta zmiana usytuowania regałów

posadzki, rodzaje stosowanych ko-

ma ona służyć? Otóż, klarowny, wyczer-

czy też położenia belek, ale także bardziej

tew, tolerancje równości posadzki,

pujący, a także czytelny projekt, przygoto-

skomplikowane prace jak np. wydłuże-

a także uwagi dotyczące posadzek

wany w profesjonalny sposób pełni szereg

nie regałów poprzez dołączenie nowego

agresywnych (np. stymulujących

funkcji podczas montażu regałów, pod-

słupa lub skrócenie ram z uwzględnie-

procesy korozyjne) oraz silnie

czas ich eksploatacji, a także w procesie

niem rozstawów poprzeczek), instrukcja

uzbrojonych, montażu w sąsiedz-

napraw. Dodatkowo, ułatwia wiele analiz

montażu daje odpowiedzi na pytania jak

twie dylatacji, itp.

wewnętrznych i prac organizacyjnych.

to zrobić i czy w ogóle da się to zrobić?

wytyczne dotyczące minimalnych

Pomijamy w tym miejscu komentarze do-

wymagań w zakresie urządzeń

INSTRUKCJA MONTAŻU

tyczące jakości merytorycznej niektórych

ochronnych (ochraniaczy słupów,

Przyjechały regały, jest dobra ekipa monta-

instrukcji, bo to znacznie by wyszło poza

ochraniaczy ram, zabezpieczeń

żowa, inwestor zapłacił, o nic się nie mar-

ramy naszego tematu…

gniazd w przejazdach, zabezpieczeń
przed wypadnięciem palety, itp.),
5.

wytyczne dotyczące eksploatacji regałów opisujące m.in. luzy
manipulacyjne, rozkłady obciążeń
zależne od mas ładunków oraz
jednostek ładunkowych, wymagania
dla środków transportu, itp., które
są jednocześnie częścią instrukcji
użytkowania regałów,

6.

szczegółową specyfikację elementów,
tj. ich nazewnictwo, symbolikę oraz
wymiary. Te są potrzebne w późniejszym czasie, np. w sytuacji zamówień
nowych elementów, szczególnie gdy
występują różne wymiary tego samego typu elementów (np. poprzeczek
czy belek).
Co do ostatniego punktu, można

jako ciekawostkę podać tutaj informację o wciąż funkcjonującym dość dowol-

63

Rys. 3. Fragment dobrej instrukcji montażu i użytkowania
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Nawet najlepszym serwisom, pra-

regałowym. Te ostatnie mogą być wy-

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW

cującym wg sprawdzonych metodyk,

konywane już po okresie gwarancyjnym,

Nawet jeśli instrukcja obsługi urządze-

może być trudno zapamiętać szczegóły

w nowej konfiguracji, a nawet przez wła-

nia jest częścią projektu regałów i/lub

montażu dla regałów pochodzących

sny personel.

instrukcji montażu, należy potraktować

od kilkunastu producentów, zwłaszcza,

Istnieje również jeszcze jeden rodzaj

ją jako osobny dokument. Konieczność

że każdy z nich produkuje różne rodza-

sytuacji, kiedy instrukcja pełni istotną

jej posiadania (oraz dodatkowe uwarun-

je systemów, a i te, same w sobie też

rolę. Jeśli dojdzie do niepożądanej sy-

kowania jakie trzeba stworzyć temu do-

często się różnią. Co więcej, zdarza się,

tuacji (uszkodzenie regałów, wypadek,

kumentowi) widnieją w Rozporządzeniu

że zmienia się technologia regałów (np.

deformacja), w której pojawi się podejrze-

(…) w sprawie ogólnych przepisów BHP,

rozwiązania nowe lub częściowe, jak

nie nieprawidłowego montażu regałów,

w Dyrektywie 89/655/EWG czy też

np. zmiana stopy), a w pozornie iden-

instrukcja (czasami w parze z rysunkiem

naszych normach (np. rozdział 5 w PN-

tycznych regałach całkowicie inaczej

projektowym) pełni funkcję pomocni-

-EN 15635).

montuje się tulejki oraz poprzeczki.

czą o charakterze kontrolnym.

Instrukcja pełni rolę bilateralną – chroni

Część dostawców stosuje rozwiąza-

Przed podaniem przykładów, odwo-

zarówno dostawcę jak i użytkownika.

nia nieobecne u innych (np. stężenia

łajmy się do przepisów. Oprócz 5-ego

Przestrzeganie zawartych tam zasad (sze-

pionowe i poziome). W niektórych re-

rozdziału PN-EN 15635, o poprawności

roko pojętego) użytkowania gwarantuje

gałach występują różne wymiary tych

składania oraz montażu regałów mówi

użytkownikowi właściwe działanie sprzę-

samych elementów (np. 3 długości po-

rozdział 6 ww. normy, a także pozostałe

tu, zaś dostawca informuje tym samym,

przeczek dla ramy 1050 mm i 3 inne

akty normatywne, o których tu piszemy.

na co godzi się udzielając gwarancji.

długości poprzeczek dla tych samych re-

W zakresie przykładów, pomijamy

Przy okazji opisywanego dokumen-

gałów z ramą 1100 mm, pochodzących

sytuacje tak skrajne jak montaż belek

tu, wspomnimy o mocno zaniedbanej

od tego samego producenta). Są fir-

jednego producenta na słupach innego,

czynności jaką jest poinstruowanie użyt-

my, które zawsze montują po 2 kotwy

czy też budowa antresoli na elementach

kowników urządzeń o zasadach ich wła-

na stopę, a są firmy, które stosują 1 szt.

pochodzących od 3 różnych dostawców.

ściwej eksploatacji. Mówi o tym choćby

na stopę lub 3 szt. na 2 stopy. Bywają

Instrukcje nie zakładają, że ktoś posunie

Rozporządzenie (…) w sprawie ogólnych

też sytuacje, gdzie ramę tworzą 3 słu-

się do takich działań, choć są to przypadki

przepisów BHP czy też Rozporządze-

py i 2 „przęsła” z poprzeczkami, a wtedy

regularnie pojawiające się w praktyce

nie (…) dotyczące minimalnych wymagań

liczba kombinacji jest jeszcze większa.

autora. Pomijamy też sytuacje tak nie-

BHP. Nawet jeśli odpowiedzialność jest

Zdarza się też, że podczas montażu

odpowiedzialne, jak zastosowanie przez

skierowana na pracodawcę, to dostawcy

trzeba dokonać zmian, a projektant nie

pewnego użytkownika, w jednym rzędzie

urządzeń powinni zatroszczyć się o prze-

jest właśnie dostępny. Instrukcja po-

regałowym ram o różnych głębokościach,

kazanie odpowiednich informacji w po-

trafi wówczas powiedzieć, czy możemy

tj. 1050 oraz 1100 mm. Inny użytkownik

staci szerszej niż wydrukowana instruk-

skrócić regał do np. 2 zatok, czy dla da-

(lub „dobry” serwis) zastosował dla od-

cja. Autor ma tu na myśli profesjonalne

nego rodzaju słupa możemy zastosować

miany poprzeczkę ukośną (o większej dłu-

szkolenie, poruszające zagadnienia zwią-

mniejszą stopę (wielu producentów sto-

gości), która miała pełnić rolę poprzeczki

zane m.in. z niebezpieczeństwami, spo-

suje różne rodzaje stóp), ile maksymal-

poziomej. Łamanie fundamentalnych za-

soby i kryteria oceny uszkodzeń, infor-

nie możemy podłożyć podkładek albo

sad mechaniki regałów jest niestety dosyć

macje o właściwym sposobie obsługi

jak skręcić panele wypełniające gniazda.

częstym zjawiskiem, a zawarte w instruk-

regałów, itp. Co więcej, załącznik A doku-

Dobra instrukcja podaje również zaleca-

cjach wręcz oczywiste zasady montażu

mentu PN-EN 15635, pt. Obowiązki do-

ne momenty dokręcania śrub, odległości

wydają się mieć swoje uzasadnienie. In-

stawcy, wyraźnie wskazuje na obowiązek

montażu ochraniacza od słupa czy też

strukcja, w wielu przypadkach rozwiąże

dostarczenia ww. informacji użytkowni-

specyfikację elementów montażowych.

zagadki związane z montażem wybra-

kowi regałów. Pomijanie tej czynności

Widzimy zatem, że danych technicz-

nych elementów, kolejnością składania,

jest niestety ogromnym i powszechnym

nych jest sporo. Potrzebne są one zarów-

a nawet… sposobem włożenia prozaicznej

zaniedbaniem przy dostarczaniu rega-

no montażystom przy instalacji nowych

zawleczki zabezpieczającej, która wbrew

łów. Niedostarczenie odpowiedniej wie-

regałów, jak również przy dokonywaniu

pozorom potrafi być kłopotliwa [patrz:

dzy o użytkowaniu urządzeń pozbawia

jakichkolwiek innych zmian w systemie

Rys. 2 na stronie 64 – przyp. red.].

magazyn (zarządcę, personel, kierowni-
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ków) pewnej elementarnej wiedzy, która

Zapewnienie właściwego stanu urzą-

producentów. Co istotne jednak w ich

im się należy. Zwłaszcza, że ktoś wziął

dzeń oraz ich żywotności (nawet kilku-

przypadku, to to, że nawet przy pewnej

za regały duże pieniądze.

dziesięcioletniej) wymaga obsługi rega-

dowolności ich kształtowania, należy za-

Znany jest nam przypadek kiedy in-

łów zgodnie z zasadami i ograniczeniami

chować pewne wytyczne, a mianowicie:

westor wymienił ponad 40 wysokich

opisanymi przez producenta w instrukcji

ograniczyć do minimum informacje w celu

słupów regałowych, w których rozpo-

użytkowania regałów. To również jest

zapewnienia przejrzystości tablicy, za-

znane zostały wgięcia rzędu 1-3 mm,

warunek utrzymania gwarancji ze strony

instalować je we właściwych miejscach

których wielkość jest w pełni akcepto-

producenta.

(generalnie na regałach lub w ich bez-

walna do dalszej eksploatacji urządzeń.

pośrednim pobliżu z zapewnieniem od-

Dopiero przeprowadzenie niezależnego

TABLICE INFORMACYJNE

powiedniej widoczności), a także nadać

od producenta szkolenia, uświadomiło

Załącznik B normy PN-EN 15635 zawie-

im trwałą formę i odpowiednie wymiary

użytkownika o możliwościach eksploatacji

ra w tytule pojęcie tabliczki ostrzegają-

oraz orientację (poziomą lub pionową)

elementów uszkodzonych.

cej o obciążeniach, jednak przedstawione

w zależności od typu regałów. Informacje

Inny, znany nam przypadek, to reklama-

tam przykłady tablic zawierają dodatkowe

podane w języku użytkownika są w tym

cja regałów, złożona… w 1-szym tygodniu

dane. Z tego powodu, tablice będziemy

przypadku oczywistością.

użytkowania całkowicie nowych regałów.

nazywać tutaj informacyjnymi.

W prawdzie tablica informacyjna nie

Ugięcie belek nośnych mających dość duży

A jakie to dane jeszcze tutaj widnie-

jest formalnym dokumentem, wydru-

współczynnik bezpieczeństwa (1,5 wg do-

ją? No więc oprócz danych dotyczących

kowanym z pliku.pdf, ale powinno się

stawcy) przekroczyło blisko 2-krotnie do-

nośności regałów, znajdują się tu jeszcze

ją potraktować jako część dokumentacji

puszczalną dla tej długości belki (2700 mm)

zasady bezpieczeństwa w użytkowaniu

regałowej. Wynika to z jej informatyw-

wartość wynoszącą 13,5 mm. Inspekcja

regałów, informacje ostrzegawcze oraz

nego charakteru, zwłaszcza, że zawie-

producenta stwierdziła nierozumienie za-

dane ogólne (data montażu, nr projektu).

ra ona kluczowe informacje dotyczące

gadnienia momentu zginającego po stronie

Ponieważ wytyczne dotyczące wyglądu

eksploatacji urządzenia, a mianowicie

użytkownika, dla którego nie było różni-

tablic nie są jednoznacznie określone,

dopuszczalne, maksymalne obciążenia

cy w równomiernym składowaniu 3 palet

a sam tytuł załącznika B posiada wy-

elementów.

po 1000 kg oraz jednej palety po środku

raz „przykłady”, istnieje pewna swo-

Co więcej, tablice mają bardzo indywi-

gniazda o masie… 3000 kg. Reklamacja

boda w ich projektowaniu. Dowodem

dualny charakter i w przypadku obecności

słusznie nie została uznana.

tego są różne postacie tablic w wydaniu

różnych regałów o różnych konfiguracjach
oraz budowie powinny skupiać szczególną uwagę użytkownika. W razie jakichkolwiek zmian w systemie, powinny być
również aktualizowane.
Oprócz wielokrotnych nawiązań
do tablicy informacyjnej w normie PN-EN 15635 o obecności takiego elementu mówią również: Rozporządzenie
(…) w sprawie ogólnych przepisów BHP,
a także nieaktualna już co prawda norma,
PN-88/M-78321 Regały magazynowe (…)
Wymagania i badania.
Tablice informacyjne, pełnią szereg
zadań, które w różnych sytuacjach zabezpieczają przed niepożądanymi zdarzeniami, np. zapobiegają składowaniu
ładunków cięższych niż dopuszczalne,
informują nowych pracowników o moż-

Rys. 4. Wyjaśnienie zasad składowania

liwościach systemu, przypominają o re-
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racji. To on wypełnia tabliczkę danymi,
na której znajduje się data instalacji oraz
numer projektu, ułatwiające odnalezienie archiwalnej dokumentacji dotyczącej regałów. Jeżeli z jakichś powodów,
tablice zostały pominięte przy sprzedaży nowych regałów lub informacje
te są zawarte na marnej jakości naklejce
przyklejonej na co 20-tej belce, mamy
do czynienia z wyjątkowo nierzetelnym
dostawcą. Od takiego należy jak najszybciej uciekać.
KSIĄŻKA RAPORTÓW
Wiemy już co to jest projekt, jakimi instrukcjami posługujemy się przy montażu oraz użytkowaniu regałów i jakie
informacje mają nam dostarczać tablice
informacyjne. Mamy zatem za sobą proces zakupów, instalacji oraz uruchomienia
systemu i rozpoczęcie jego eksploatacji.
Co dzieje się dalej?
Przyszłe użytkowanie, wiąże się najczęściej z występowaniem uszkodzeń.
Oczywiście, istnieją systemy (tym samym potwierdzające takie sytuacje) które są całkowicie wolne od uszkodzeń.
Rys. 5. Nieprawidłowości w informacjach dotyczących regałów oraz ich formie

Są to środowiska magazynowe o wysokim
stopniu kultury pracy, bardzo często posiadające urządzenia ochronne (z regu-

alizacji działań profilaktycznych jak rów-

tym pominięciem jakichkolwiek informa-

ły w ilości większej niż wymagana), a także

nież dostarczają informacji z kim należy

cji o nośnościach, dane podawane w jed-

egzekwujące (lub zachęcające) pracowni-

kontaktować się na wypadek uszkodzeń,

nostkach nie funkcjonujących w Europie,

ków do większej dbałości o bezpieczeń-

potrzeby przeprowadzenia badania i za-

itd. itd. [patrz: Rys. 5 – przyp. red.]

stwo regałowe.

kupu elementów.
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Zasadniczą funkcją tablic informacyj-

Nie mniej jednak, uszkodzenia rega-

Przykładów niezgodności i problemów

nych jest bezpośrednie dostarczanie in-

łów są jak najbardziej dopuszczalne,

powstałych w wyniku braku tablic lub

formacji o maksymalnych obciążeniach

czego potwierdzeniem jest norma PN-

nieprawidłowych danych jest mnóstwo:

systemów regałowych. Informacje te,

-EN 15635, w której uszkodzenia z tzw.

tablice schowane w środkowych ramach

zamieszczone w projekcie lub instrukcji

„zielonej” grupy uszkodzeń nie dyskwa-

regałów będące całkowicie niewidoczne,

użytkowania, nawet pomimo pokrywania

lifikują elementów z dalszego użytko-

pouszkadzane tablice, zastosowanie tablic

się, nie umożliwiają natychmiastowego

wania. Uszkodzenia te są jak najbardziej

od zupełnie innych regałów, przeciążone

sprawdzenia warunków wytrzymałościo-

powszechne i nie stwarzają istotnego

regały, błędne dane wprowadzające użyt-

wych, co wielokrotnie okazuje się po-

zagrożenia, o ile… I tu zaczyna się lista

kowników w błąd, nie zwracanie uwagi

trzebne podczas użytkowania regałów.

czynników, które w towarzystwie do-

na istotę danych liczbowych pokazujące

No i jeszcze jedno: tablice dostarcza

puszczalnych uszkodzeń, mogą jednak

nierzetelność podmiotów dostarczających

dostawca. To on projektował system lub

spowodować wykluczenie regału z użyt-

regały, dostarczanie regałów z całkowi-

dokonywał obliczeń dla nowej konfigu-

kowania. Dlaczego?
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Z wielu powodów. Lekkie uszkodzenie

wymuszając od użytkownika konieczno-

POZOSTAŁE DOKUMENTY

może powodować jego pogłębianie się

ści przeprowadzania napraw. Natura tej

Wyszczególnione powyżej dokumenty,

– szczególnym przypadkiem są miejsca

grupy uszkodzeń jest zatem progresyw-

występujące w różnej postaci i noszące

ze zmianą profilu (np. gięcie profilu słu-

na i wymaga ciągłej kontroli.

różny rodzaj informacji, są w ocenie auto-

pa), a więc tzw. karby, które w porów-

W tym miejscu pojawia się książka

ra najważniejszymi dokumentami z użyt-

naniu z przekrojami „ciągłymi” są dużo

raportów, a więc dokument o charak-

kowego punktu widzenia. Oprócz nich,

bardziej narażone na oddziaływanie sił.

terze ewidencyjnym, w którym groma-

dochodzą jeszcze inne dokumenty, które

Dla łatwiejszego wyobrażenia sobie wraż-

dzone są informacje o uszkodzeniach.

również mają istotne znaczenie, ale już

liwości takich miejsc, autor proponuje

Z powyższych, a także wielu innych po-

inny charakter. Mamy tu na myśli m.in.

zastanowienie się, dlaczego okna w sa-

wodów, prowadzenie książki raportów

deklaracje jakościowe (popularne ostat-

molotach latających na wysokości tysięcy

jest jak najbardziej wskazane. W połą-

nio w kontekście rzekomo słabszych ja-

metrów (gdzie ciśnienia są zupełnie inne

czeniu z planem magazynu, informacje

kościowo regałów pochodzących z dale-

niż na powierzchni ziemi), są takich kar-

zbierane podczas wewnętrznych kon-

kiego wschodu), dokumenty gwarancyjne

bów pozbawione…

troli regałów umożliwiają sporządzanie

(będące często fikcją, szczególnie w przy-

Następnie, występują odkształcenia

określonych wniosków i podejmowanie

padku regałów używanych) oraz zaświad-

belek, które są dopuszczalne o ile od-

określonych działań. W sytuacji wypadku,

czenie z odbioru regałów. Ta ostatnia

kształcenie jest sprężyste, tzn. belka wra-

książka może stanowić źródło informacji

czynność powinna być przeprowadzona

ca do swojego pierwotnego kształtu po jej

dochodzeniowych. Dla użytkowników

bardzo dokładnie przez użytkownika re-

odciążeniu. Jeśli jednak jej ugięcie jest

regałów, książka jest formą wprowadza-

gałów, a jeśli ten nie posiada odpowied-

trwałe, to mamy do czynienia z odkształ-

nia większego poziomu bezpieczeństwa,

nich kompetencji, to przez niezależnego

ceniem plastycznym i nawet pomimo

gdyż motywuje (lub obliguje) do kon-

od producenta konsultanta. Mamy w swo-

dopuszczalnej wartości ugięcia, element

trolowania stanu środowiska, w którym

jej praktyce rażące błędy po stronie do-

nie jest użytkowany w sposób właściwy.

się pracuje. Dla audytorów BHP, książka

stawców, które pojawiły się na etapie

Duża ilość uszkodzeń „zielonych”, poja-

taka, stanowi dowód dbałości o środo-

montażu i które stwarzały zagrożenie

wiająca się regularnie wskazuje na obec-

wisko pracy. Dla kierownika magazynu,

dla zdrowia, a nawet życia pracowników.

ność czynnika (lub grupy czynników)

dokument ten może być narzędziem sta-

Z przykrością stwierdzamy występowanie

powodującego występowanie obcią-

tystycznym mówiącym o jakości bez-

przypadków pełnego zobojętnienia w tych

żeń udarowych. Mogą to być uderzenia

pieczeństwa pracy (ilość rozpoznawa-

sprawach i niefrasobliwości jakich do-

od wózka spowodowane złą kultura pracy

nych uszkodzeń) czy też niepożądanych

puszczają się niektóre firmy. Odbiór rega-

lub zbyt wąskim korytarzem, mogą to być

kosztach (płynących z przeprowadzania

łów, który mógłby wynikać z konieczności

manipulacje ładunkami o wymiarach więk-

napraw). W końcu, dla inspektora, prze-

posiadania zaświadczenia z takiej kontroli

szych niż założenie projektowe czy nawet

prowadzającego coroczny przegląd, jest

pozwoliłby wyeliminować wiele niebez-

zbyt małe luzy manipulacyjne w gniazdach

dodatkowym źródłem informacji, które

pieczeństw.

regałowych (niezgodne z wytycznymi

można wykorzystać do oceny bezpieczeń-

zawartymi w PN-EN 15620). Teoretycz-

stwa w magazynie.

Dodatkowym dokumentem, który również ma określoną przydatność i może

nie nic złego się nie dzieje, ale sytuacje

Obecność dokumentu (niekoniecznie

uchronić użytkownika przed np. utratą

takie można potraktować jako symptomy

pod powyższą nazwą) jest opisana w roz-

gwarancji jest ewidencja rekonfiguracji

choroby, której nie warto bagatelizować.

dziale 9.4. normy PN-EN 15635, a tak-

regałów. Spotykane sporadycznie (ale re-

Pamiętać w tym miejscu należy,

że w Rozporządzeniu (…) w sprawie ogól-

gularnie) samodzielne zmiany poziomów

nych przepisów BHP.

belkowych, powodujące zmniejszenie

że uszkodzenia o charakterze „zielonym” pomimo ich „lekkiego” charakteru

Posiadanie i prawidłowe (regularne)

maksymalnej nośności ramy (dla określo-

mają bardzo zwodniczą naturę. O ile

prowadzenie książki raportów ma za zada-

nej konfiguracji) bez konsultacji z produ-

uszkodzenia żółte i czerwone są usu-

nie utworzyć wiarygodne źródło informa-

centem, w przypadku uszkodzenia rega-

wane i znikają po wymianie elementów,

cji o uszkodzeniach, które można wyko-

łów, może spowodować brak przyjęcia

uszkodzenia zielone pozostają, a co gor-

rzystać w procedurze zmniejszania ilości

reklamacji. Prowadzenie takiej dokumen-

sze mają „pełne prawo”, aby pojawiać

uszkodzeń i eliminacji sytuacji niepożąda-

tacji ma podobne zalety jak to jest w przy-

się w teoretycznie dowolnej ilości nie

nych oraz niebezpiecznych.

padku książki raportów.
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PODSUMOWANIE

sadzie dowolną postać i która po-

W niniejszym artykule poruszyliśmy

winna być rzetelnie prowadzona

kwestię funkcjonalności, użyteczności

przez personel wewnętrzny firmy.

oraz prawno-normatywnych aspektów

Należy również pamiętać, że posia-

dokumentacji związanych regałami ma-

danie kompletu informacji utworzo-

gazynowymi. Podkreśla się, że powyższe

nego przez powyższe dokumenty, nie

informacje są skierowane do podstawo-

wyczerpuje pełnego zbioru informacji

wych systemów składowania. Nie poru-

dotyczących projektowania, użytkowa-

szamy tutaj automatycznych systemów

nia oraz naprawiania systemów regało-

regałowych, które wymagają dokumen-

wych. Te są zawarte na setkach stron

tacji z innych branży (elektryka, auto-

norm technicznych i oprócz opisywa-

matyka), a także dokumentacji o charak-

nych tutaj wielu działań, wymagają

terze technologicznym, które z reguły

również innych czynności pojawiają-

nie opuszczają biura projektowego pro-

cych się przy użytkowaniu sprzętu.

ducentów regałów, zwłaszcza, że dla

Można tu na szybko wymienić: koniecz-

użytkownika końcowego, nie spełniają

ność aktualizacji rysunków oraz tablic

one żadnego zadania.

informacyjnych przy każdorazowych

Fot. archiwum autora

Podsumowując więc, przedstawia-

zmianach w konfiguracji regałów, wy-

OD AUTORA

my listę dokumentów, które spełniają

tyczne techniczne dotyczące monta-

Nazywam się Tomasz Chojnacki. Jestem pro-

istotne funkcje w trakcie eksploatacji

żu i składania regałów, zasady badania

jektantem logistykiem w firmie ESPERTO oraz

regałów i z tego względu powinny być

urządzeń przed i w trakcie eksploatacji,

członkiem Komitetu Technicznego Regałów przy

obecne w szafie (lub miejscu określonym

szereg procedur dotyczących bezpie-

PSTM. Na podstawie swojego oraz wspólne-

przepisami) kierownika magazynu. Są to:

czeństwa, wytyczne do montażu urzą-

go doświadczenia członków stowarzyszenia,

profesjonalny projekt regałów,

dzeń ochronnych, wytyczne dotyczące

stwierdzam, że w funkcjonowaniu magazynów

przygotowany przez dostawcę re-

właściwości stosowanych materiałów,

występuje mnóstwo sytuacji kłopotliwych oraz

gałów w porozumieniu z użytkow-

dopuszczalne odchyłki w zakresie

stwarzających niebezpieczeństwa, których moż-

nikiem, posiadający szereg szcze-

współliniowości oraz współosiowości

na uniknąć poprzez zaprowadzenie właściwej

gółowych informacji, przydatnych,

słupów, itd. itd. itd.

praktyki dokumentacyjnej. Wybrane dokumenty

1.

a nawet potrzebnych w dalszych
2.

3.

4.

5.

Powyższe zestawienie dokumentacji

mają dodatkowo podstawę prawną i/lub norma-

etapach użytkowania regałów,

oraz opisy ich głównych funkcjonal-

tywną, co dodatkowo podkreśla konieczność ich

instrukcja montażu regałów po-

ności, jako subiektywna opinia autora

posiadania w całym okresie użytkowania regałów

trzebna przy instalacji oraz ewen-

(będącego niezależnym podmiotem do-

magazynowych. Niniejsza lista dokumentów jest

tualnych rekonfiguracjach regałów,

radczym) stanowi zbiór najważniejszych

subiektywnym zestawieniem i opisaniem najważ-

dostarczana przez producenta,

informacji dotyczących przygotowania,

niejszych dokumentów związanych z regałami,

instrukcja użytkowania regałów,

instalacji oraz późniejszego, wielolet-

których posiadanie jest zarówno obowiązkiem

najlepiej razem z instruktażem

niego użytkowania regałów. Występu-

jak i dobrą praktyką. Podane w artykule liczne

personelu, wyjaśniająca zasady

jące w branży magazynowej złe praktyki

przykłady maja stanowić potwierdzenie popraw-

prawidłowej eksploatacji urządzeń,

dotyczące pomijania dostarczania istot-

ności powyższego podejścia.

dostarczone przez dostawcę,

nych informacji przez wielu dostawców

tablice informacyjne, mówią-

(w szczególnym stopniu w przypadku

Proponowane zestawienie dokumentów może

ce o maksymalnych obciążeniach

regałów używanych) mogą przez po-

stanowić (nie)formalny standard dokumentacji

regałów, dostarczane przez produ-

wyższy zbiór wytycznych stanowić filtr

w każdym obiekcie magazynowym, dostarczającej

centa lub dostawcę regałów,

kontrolny i jakościowy w celu uzyskania

komplet informacji wymaganych przez prawo oraz

książka raportów, mająca ewiden-

możliwie bezpiecznego środowiska pra-

normy techniczne.

cyjny charakter, mogąca mieć w za-

cy magazynowej.
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