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Magazyn kojarzy się zwykle z regałami i wóz-
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kiem widłowym. Tak też w istocie jest, że pod-

tywne oraz ekonomiczne ich wykorzystanie,
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w którym dochodzi do wielu wypadków, jeżeli

Katastrofy w magazynie się zdarzają i będą

nieprzestrzegane są procedury i nie stosuje się

zdarzać. Różny jest jednak ich skutek. Eks-

narzędzi wspomagających bezpieczeństwo.

perci zasiadający w powołanych zespołach po

W „Bezpiecznym Magazynie” piszemy

takich zdarzeniach szacują straty. Ile kosztuje

o nowoczesnych narzędziach informatycznych

wypadek w magazynie, opisuje Tomasz Choj-

i technicznych, mających wpływ na zmniejsze-

nacki, poddając analizie znaczącą w skutkach

Piotr Kreft

nie ryzyka, a tym samym poprawę bezpieczeń-

katastrofę związaną z zawaleniem się regałów

Wojciech Podsiadły

stwa. Systemy do zarządzania flotą wózków wi-

magazynowych w rezultacie uderzenia w nie

dłowych, należą niewątpliwie do tych narzędzi,

wózkiem widłowym. Na wielu filmach, jakie do-

które mają wpływ na jakość pracy w magazynie,

stępne są w sieci, widać rozmiary takich kolizji.

jak również poprawę jej bezpieczeństwa.

Zwykle kończą się one zniszczeniem instalacji
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Wiele się ostatnio mówiło o resursie wózków
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widłowych. Podejmujemy ten temat, sięgając

regałowej. Straty z tego tytułu bywają ogromne
i znacznie przewyższają działa prewencyjne.

do źródła. W publikacji Pawła Rajewskiego

W magazynie dynamika, czyli wózki widło-

z Urzędu Dozoru Technicznego rzeczowo i kon-

we, oraz statyka – regały. Razem balansują na

kretnie ten temat zostaje wyjaśniony, chociaż

cienkiej czerwonej linii współdziałania, po prze-

zapewne pozostanie nadal wiele opinii „za

kroczeniu której dochodzi do zdarzeń o różnych

i przeciw”. Tak to już jest z wytycznymi regulo-

skutkach dla ludzi i systemów składowania.

wanymi z „urzędu” – chociaż na pierwszy rzut

Zapraszam do ciekawej lektury.

oka zdają się być bezdyskusyjne, wnikliwa ich
analiza rodzi wiele pytań. Zachęcam do lektury
i wypowiedzi w tej kwestii.
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V MISTRZOSTWA

KADRY BHP
MAREK MASZEWSKI

Ten rok zarówno dla mnie jako dla przewodniczącego, jak i dla pozostałych członków Komisji Konkursowej, jest
rokiem szczególnym. Nie dość, że to już V edycja Mistrzostw Kadry BHP, to w dodatku zapowiada się rekordowa
liczba uczestników. Podczas pierwszych 48 godzin do I etapu konkursu przystąpiło 200 osób, a w niecały tydzień
– 500! Według najnowszych statystyk wzięło w nim udział prawie 800 osób. Te dane pokazują, że w Polsce
nie brakuje pasjonatów tematyki BHP, również wśród osób niezwiązanych zawodowo z tą branżą. Konkurs
stwarza uczestnikom możliwość wykazania się wiedzą, a jednocześnie porównania jej na tle innych fachowców.
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Organizując Mistrzostwa chcemy przypominać, że BHP – wbrew

i zasadach bezpiecznej pracy, aktualizować swoją wiedzę, stale

niektórym obiegowym opiniom – jest tematyką niezwykle

podnosić kwalifikacje. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia

dynamiczną, dlatego wykonując zadania służby BHP trzeba

specjalistów do spraw BHP, dla których udoskonalanie stosowa-

nieustannie przypominać współpracownikom o przepisach

nych procedur i dostosowanie ich do okoliczności powinno być
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CZYTASZ: V MISTRZOSTWA KADRY BHP

szczególnie istotne, ale również z punktu

Konkursowej jest dla mnie osobiście

obowiązków, a jednocześnie przykła-

widzenia pracodawców i pracowników.

wielkim wyzwaniem. Jednocześnie czuję

dali szczególną wagę do dokształcania

Dzięki temu, że docieramy do tak wielu

się zaszczycony, że w ten sposób mogę

się w tematyce BHP. Mam nadzieję, że

osób, popularyzujemy zagadnienia BHP

współtworzyć tę jedyną w swoim rodzaju

V Mistrzostwa Kadry BHP przyczynią się

wśród różnych grup odbiorców. W moim

platformę do sprawdzenia wiedzy, a także

do popularyzacji tej świadomości. Z kolei

przekonaniu wpływa to na wzrost standar-

integracji całej branży BHP wokół idei

uczestnikom konkursu życzę, aby pod-

dów bezpieczeństwa w polskich firmach.

stałego samodoskonalenia.

czas rozwiązywania zadań nie zapominali

Jednocześnie nie zapominajmy o tym,

Chciałbym życzyć nam wszystkim, aby-

o obowiązujących przepisach, skupili się

że Mistrzostwom Kadry BHP towarzyszy

śmy potrafili zachować ostrożność i czuj-

na analizie opisanych przypadków i zacho-

element dobrej, motywującej rywalizacji.

ność podczas wykonywania codziennych

wali otwarty umysł. Powodzenia!

W I etapie uczestnicy sprawdzają swoją wiedzę odpowiadając na 30 pytań zamkniętych. O ile tutaj wyłonienie
najlepszych jest dość proste,
o tyle ocena uczestników w II
etapie jest znacznie bardziej
skomplikowana. Tutaj zmierzą
się oni nie tylko z pytaniami zamkniętymi, ale przede wszystkim z zagadnieniami przedstawionymi w formie 5 pytań
otwartych. Odpowiedź na
nie wymaga rozległej wiedzy,
zwłaszcza praktycznej, oraz
umiejętności twórczej interpretacji poszczególnych przypadków, oczywiście w zgodzie
z aktualnie obowiązującymi
przepisami.
Jako Komisja Konkursowa
mamy za zadanie nie tylko
czuwanie nad merytorycznym przebiegiem konkursu,
ale przede wszystkim ocenę prac i dokonanie wyboru
Mistrza Kadry BHP. Jest to
ogromna odpowiedzialność
i nie lada wyzwanie, jako że
– jak pokazały już poprzednie
edycje – poziom najlepszych
uczestników biorących udział
w II etapie konkursu jest niezwykle wysoki. Dlatego też
nie ukrywam, że piastowane przeze mnie stanowisko
Przewodniczącego Komisji
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Fot. Koalicja Bezpieczni w Pracy

DEBATA NAD
BEZPIECZEŃSTWEM
PRACY CUDZOZIEMCÓW
KOALICJA BEZPIECZNI W PRACY
Podczas Targów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Katowicach miała miejsce debata zorganizowana
przez Koalicję Bezpieczni w Pracy. Eksperci pochylili się nad tematem napływu cudzoziemców i wyzwań
w kontekście bezpieczeństwa pracy w Polsce. Przepisy prawa pracy nie do końca odpowiadają problemom,
z jakimi muszą mierzyć się pracodawcy – to jeden z głównych wniosków z debaty.
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CZYTASZ: Debata nad Bezpieczeństwem pracy cudzoziemców

W dyskusji wokół raportu „Bezpieczeń-

woleni z warunków, jednak pracodawcy

się zmieniły. Na przestarzałe przepisy

stwo pracy w Polsce 2018. Cudzoziemcy

zostali pozostawieni trochę sami sobie

nakładają się więc dynamiczne zmiany

na polskim rynku pracy” udział wzięli

– mówiła Anna Jabłońska.

– wtórował Annie Jabłońskiej Tadeusz

eksperci Koalicji Bezpieczni w Pracy: Anna

– Przede wszystkim należy unowo-

Zając. – Dodatkowo warto postawić

Jabłońska, dyrektor zarządzająca CWS-

cześnić przepisy Kodeksu pracy, który

pytanie, czy służby nadzoru są przygoto-

-boco Polska, Tadeusz Zając, były Główny

funkcjonuje od 1974 r. O ile były jego

wane do pełnienia swoich obowiązków.

Inspektor Pracy, Elżbieta Rogowska, wi-

liczne nowelizacje, o tyle kwestie do-

Państwowa Inspekcja Pracy prawidłowo

ceprezes zarządu PW Krystian, Barbara

tyczące bezpieczeństwa pracy niewiele

diagnozuje wyzwania i w odpowiedzi

Sitkowska, zastępca dyrektora
ds. nadzoru w firmie SEKA S.A.
oraz Paweł Pawlik, kierownik
działu BHP w DHL Parcel.
Debatę prowadził dziennikarz
Paweł Rochowicz.
ROŚNIE LICZBA
CUDZOZIEMCÓW
Punktem wyjścia dyskusji
były dynamiczne zmiany na
rynku pracy, jakich doświadczają przedsiębiorcy. Według
danych Urzędu ds. cudzoziemców w 2018 r. obcokrajowcy złożyli blisko 224 tys.
wniosków dotyczących spraw
z zakresu legalizacji pobytu (16
proc. więcej w stosunku do

Firma GISACO Sp. z o. o.,
jako generalny importer
marki TRAXTER, ma
wielką przyjemność
poinformować, że
w 2019 roku świętujemy
10 lat obecności
produktów TRAXTER na
polskim rynku!

2017 r.), w tym 151 tys. wniosków dotyczyło obywateli
Ukrainy. Poza tym największe
zainteresowanie zezwoleniami na pobyt wykazywali obywatele: Białorusi (11,5 tys.),
Gruzji (8,3 tys.), Indii (7,7 tys.)
i Wietnamu (5,2 tys.). – Przygotowując zeszłoroczny raport
„Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2018” chcieliśmy trochę
wsadzić kij w mrowisko, rozpocząć dyskusję na temat warunków pracy cudzoziemców
w Polsce i tego, czy polskie

Jesteśmy dumni z tych lat oraz z faktów:
 ponad 10.000 sztuk sprzedanych opon
 ponad 400 powracających, a więc
zadowolonych użytkowników
 blisko 50 partnerów, dystrybutorów
i klientów hurtowych.
Z tej okazji chcemy gorąco podziękować wszystkim
klientom, partnerom i promotorom produktów
TRAXTER za poświęcony czas i energię, za zaufanie
i lojalność, a także za wyrozumiałość w trudnych
momentach.

firmy są na te zmiany przygotowane. Jednym z głównych
wniosków płynących z badania

GISACO Sp. z o.o. | ul Mszczonowska 76A, 05-090 Janki | www.gisaco.pl

jest fakt, że Ukraińcy pracujący
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w Polsce są względnie zado-
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działa na rzecz podnoszenia świadomości prawa pracy wśród
cudzoziemców zapewniając m. in. materiały w rodzimych
językach. Potrzeba jednak kompleksowego podejścia i inicjatywy ustawodawcy, aby realnie wpłynąć na sytuację na rynku

Badanie Koalicji pokazało, że

pracy – dodał.
OBCOKRAJOWCY DYSKRYMINOWANI?

wśród cudzoziemców istotnym

Raport „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2018” pokazał, że aż

problemem jest nie tylko jakość,

jedna trzecia Ukraińców ma utrudniony dostęp do ochrony

ale czasami wręcz brak szkoleń

indywidualnej. – Być może ta koszula, którą mam na sobie, trafi
kiedyś jako ubranie dla cudzoziemca pracującego na budowie

wstępnych i stanowiskowych.

w Polsce, gdy tymczasem powinien on mieć zapewniony pro-

Większość respondentów jako

fesjonalny strój roboczy – mówił prowadzący debatę Paweł
Rochowicz, komentując proceder zbierania ubrań przez pomoce

przyczynę wskazywała barierę

domowe pochodzenia ukraińskiego dla swoich rodaków zatrud-

językową. [...] Polskie przepisy

nionych m. in. w branży budowlanej.
– Z praktyki wiemy, że cudzoziemcy nie zawsze traktowani są

prawa nie regulują sposobu

na równi z pracownikami rodzimymi. Widać to choćby w kon-

przeprowadzania szkolenia

tekście dostępu do ŚOI, kiedy słyszą, że im się „nie należy”. Stąd

z zakresu bezpieczeństwa

też takie sytuacje, że osoby obcego pochodzenia korzystają
z nieprofesjonalnej odzieży roboczej. Ja tylko przypomnę, że

i higieny pracy dla

pracodawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić ubranie ro-

obcokrajowców.

bocze i środki ochronne – wszystkim pracownikom, bez względu
na pochodzenie – mówiła Elżbieta Rogowska.
SZKOLENIE TO PODSTAWA
Badanie Koalicji pokazało również, że wśród cudzoziemców istot-

konkretnych celów. W związku z tym powinno się przeprowa-

nym problemem jest nie tylko jakość, ale czasami wręcz brak szko-

dzać szkolenia oraz przetłumaczyć materiały na język szkolonego

leń wstępnych i stanowiskowych. Większość respondentów jako

lub zapewnić fachowe tłumaczenie – dodała Barbara Sitkowska.

przyczynę wskazywała barierę językową. – To jest m. in. pokłosie
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braku sprecyzowania w przepisach pewnego standardu, jakiemu

NOWE STANDARDY

powinny podlegać szkolenia. Kodeks pracy nie mówi wprost o ję-

Czy zmiana przepisów wystarczy? Eksperci nie byli co do tej

zyku, w jakim ma być przeprowadzone, nakłada jedynie obowią-

kwestii zgodni. – Być może jest to czas, aby szukać nowego po-

zek, aby informacje zostały przekazane w sposób zrozumiały. Jak

dejścia do BHP Polsce – mówił Paweł Pawlik. – Dla większości

jednak definiować owo „zrozumiały”? Jak to zweryfikować? Tego

branż wyzwaniem jest bariera językowa oraz różnice w kulturze

z przepisów już się nie dowiemy – mówiła Barbara Sitkowska.

bezpieczeństwa w różnych krajach. Największym wyzwaniem

Polskie przepisy prawa nie regulują sposobu przeprowadzania

są działania rutynowe i nawyki, nabyte w macierzystym kraju.

szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla obcokra-

W przypadku jednej rodziny języków, jak na przykład język polski

jowców wykonujących pracę na terenie Polski. Zgodnie z art.

i ukraiński – podobieństwa czasami mogą wręcz wprowadzić

207 § 1 k.p. to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan

pracownika w błąd. Kluczowe pytanie brzmi, czy ustawodawca

bezpieczeństwa i higieny pracy. W interesie pracodawcy jest

nie powinien pracować nad uniwersalizacją rozwiązań, choćby

więc, by szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

większą obecnością infografik i piktogramów, zrozumiałych bez

zostały przeprowadzane w sposób zrozumiały dla pracownika,

względu na język – dodał Paweł Pawlik.

a wiedza uzyskana na szkoleniu ma istotny wpływ na zwiększe-

Debata odbyła się 4 kwietnia 2019 r. na 19. Targach Bez-

nie bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy. – Szkolenia

pieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej or-

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie powinny być pro-

ganizowanych przez FairExpo w Międzynarodowym Centrum

wadzone jako sztuka dla sztuki, muszą skutkować osiągnięciem

Kongresowym w Katowicach.
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CZYTASZ: Smart Warehouse czyli inteligentnie na Modernlog

Fot. Log4.pl

SMART WAREHOUSE
CZYLI INTELIGENTNIE NA
MODERNLOG
ANDRZEJ SZYMKIEWICZ
Optymalizacja pracy magazynu to wymierne korzyści dla firm. Podczas konferencji Smart Warehouse
uczestnicy dowiedzieli się nie tylko czy, ale i jak inwestować w rozwiązania zwiększające wydajność.
Poznali też konkretne historie wdrożeń. Nowy punkt na mapie wydarzeń targów Modernlog okazał się
bardzo wartościowym miejscem spotkań dla osób poszukujących nowych produktów i trendów zgodnych
z ideą logistyki 4.0. Co jeszcze działo się podczas trzeciego dnia bloku ITM Industry Europe?
9
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Zamiast klasycznych prezentacji zaproponowano dyskusję panelową w duchu nowoczesnej komunikacji 4.0. W towarzystwie
ponad dwustu uczestników konferencji, do rozmów w 4 panelach dyskusyjnych zaproszono przedstawicieli najważniejszych
w Polsce wydawnictw branżowych oraz producentów, dostawców i beneficjentów rozwiązań w obszarze automatyki maga-

Idea IOT to optymalizacja pracy
przy zmniejszeniu kosztów

zynowej. Konferencję otworzył Krzysztof Maśny z Castorama
Polska i Kingfisher Group prezentując temat pt. Supply chain &

oraz zapobieganie awariom,

logistics trends a przyszłość logistyków.

zanim one w ogóle wystąpią.

Wskazywał czynniki wpływające na rozwój łańcucha dostaw.
Jako jeden z kluczowych wymienił e-commerce. Jak zauważył

Tomasz Boruta, Gebhard Polska

według najnowszych badań z uwagi na rozwój tego segmentu
w Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych 10 lat będzie potrzeba
zatrudnienia aż 400 tys. pracowników. Zwrócił uwagę na niepokojący aspekt rozwoju e-commerce. – Mimo, że wszyscy chcemy

urządzeń IOT niż telefonów komórkowych. Nadal jednak to

być ekologiczni to jednocześnie korzystamy z dobrodziejstwa

tylko 3,5% wszystkich maszyn na świecie. Stąd potencjał tych

e-commerce. Dlatego rośnie liczba opakowań. Zwroty towarów

rozwiązań jest obiecujący. – Idea IOT to optymalizacja pracy

to kolejne opakowania, nie mówiąc już o branży odzieżowej,

przy zmniejszeniu kosztów oraz zapobieganie awariom , zanim

gdzie 40% odesłanej przez klientów odzieży nie nadaje się do

one w ogóle wystąpią. To technologia, która ma przyszłość

ponownej sprzedaży –podkreślał.

w stosunku do topniejących zasobów ludzkich. – mówił Tomasz

Prelegent wskazał także jak istotna jest współpraca pomiędzy

Boruta z Gebhard Polska.

dostawcą, producentem oraz operatorem. – Automatyzacji nie

Dużo miejsca podczas panelu poświęcono zbieraniu danych

wprowadza się tylko dla klienta, ale też dla zysku. Obecnie naj-

i ich analizie. Eksperci wskazywali na brak jednolitych standar-

więcej inwestuje się w automatyzację magazynów. Żeby jednak

dów w IOT. – My zbieramy dane, umieszczamy je w chmurze

zaoszczędzić musimy mieć dobrą analitykę – przekonywał.

i analizujemy. Brakuje jednolitego standardu. Każda firma wysyła
dane w różnym formacie. Dlatego mam nadzieję, że standary-

IOT SOFTWARE

zacja wpłynie znacząco na rozwój IOT. – mówił Łukasz Russak

Wykład był wprowadzeniem do pierwszego panelu konferencji

z HDH Polska.

Smart Warehouse pt.: IOT Software. Dyskutowano o internecie

– My jako Instytut zajmujemy się przede wszystkim tworze-

rzeczy i kierunku w jakim zmierza logistyka w tym zakresie. – Spo-

niem rozwiązań, które mogą optymalizować procesy zachodzące

tykamy się w Poznaniu, w sercu polskiej logistyki – witał
uczestników Artur Olejniczak
z Instytutu Magazynowania
i Logistyki. Eksperci podkreślali, że polskie firmy dobrze
radzą sobie z dostępnymi zasobami ludzkimi w firmach, ale
pracowników zaczyna coraz
bardziej brakować. Wskazywali, że idea internetu rzeczy oraz
„smart warehouse” może być
na ten problem znakomitym
rozwiązaniem. Choć IOT jest
stosunkowo młodą dziedzi-
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ną to według danych z 2018
roku więcej było dostępnych
Fot. Log4.pl

B E Z P I E C Z N Y

M I X

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Smart Warehouse czyli inteligentnie na Modernlog

zarówno w magazynach jak i w ekosystemie logistycznym. Wy-

w bardzo krótkim czasie. To będzie brakujące ogniwo łańcucha

korzystujemy technologie na rynku. – mówił Waldemar Osmólski

dostaw. Ten system zrewolucjonizuje rynek – zapowiadał Mi-

z Instytutu Logistyki i Magazynowania.

kołaj Ruta.

Paneliści byli zgodni, że nadal w małych firmach IOT to science
fiction i, że to duże firmy, globalne są prekursorami internetu rze-

SYSTEMY SKŁADOWANIA

czy. Dla nich to codzienność. Jako przykład podano rozwiązania

Podczas konferencji nie mogło zabraknąć tematu dotyczącego

firmy Amazon. – W industry 4.0 , który bazuje na rozwiązaniach

systemów składowania. Zaproszeni eksperci mówili o obecnych

IOT takie rozwiązania się sprawdzają, ale w w ekosystemie

i najbliższych trendach w technologiach.

logistycznym już nie do końca
ponieważ to bardzo rozproszone
środowisko. – mówił Waldemar
Osmólski.
Podczas konferencji zastanawiano się w jakim kierunku będzie
zmierzać robotyzacja. Podkreślano, że maszyny nie są w stanie
zastąpić człowieka. Mogą jednak
znacznie wpłynąć na poprawę
organizacji pracy i jej optymalizację. Temu służą odpowiednio
stworzone algorytmy.
TECHNOLOGIE TRANSPORTU
– Trendy w technologiach transportu wyznacza klient. To on wie
najlepiej czego potrzebuje. My
jako specjaliści musimy pomóc
mu „ubrać” ten pomysł. Tak żeby
był niezawodny i wydajny czyli po
prostu smart. Technologia powinna być dobrze dobrana do procesów. Cały łańcuch dostaw musi
być przemyślany i dopasowany
do potrzeb – mówił Mikołaj Ruta
z WDX. Sporo miejsca w panelu
poświęcono wózkom AGV.
– Jesteśmy w stanie tak je zaprogramować aby uszanowały
kulturę pracy w danej firmie. Tak
by było bezpiecznie a działy BHP
nie miały powodów do narzekań
– mówił Małek z Europa Systems.
Nie zabrakło też pytań o najbardziej udane wdrożenia i pomysły firm zaproszonych do panelu.
– Pracujemy nad takim rozwią-
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zaniem, które umożliwi załadunek
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blemy magazynowe zdalnie co
ułatwia utrzymanie płynności
łańcucha dostaw.
ROBOTY AGV
Roboty AGV to nadal stosunkowo nowy trend w magazynach. Jednak jak zauważyli
eksperci ostatniego panelu
konferencji pt.: Roboty AGV,
zapotrzebowanie na te rozwiązania wciąż rośnie a rynek
rozwija się w szybkim tempie.
– To zainteresowanie robotami
AGV wynika z próby znalezienia rozwiązania problemów
personalnych – mówił Jacek
Fot. Log4.pl

Jak podkreślano Polska jest obecnie najszybciej rozwijającym
się krajem w Europie Środkowo-Wschodniej w intralogistyce.
– Nadeszła era magazynów – takim wnioskiem dzielili się
z uczestnikami prelegenci.

Zduniak z SSI SCHÄFER.

– Odchodzimy od ery wózków-pociągów, które jadą jasno
wytyczonym szklakiem. Nadeszła era „taksówek” które muszą
często wybrać drogę alternatywną optymalną dla szybkiego
i bezpiecznego dotarcia do celu m – dowodzili zgodnie paneliści.

– Rynek polski dojrzewa. Staramy się minimalizować koszty

Wskazywali jednak na ważny aspekt bezpieczeństwa tych

składowania. To droga w stronę optymalizacji procesów, jednak nie

urządzeń – Żadne urządzenie nie jest bezpieczne jeśli nie jest

rewolucyjna a ewolucyjna – mówił Marek Łabęda z firmy Promag.

zintegrowane odpowiednio i nie ma przygotowanej analizy ry-

Eksperci podkreślali, że systemy składowania skupiają się na

zyka. – mówił Robert Jastrzębski z Europa Systems.

szybkości. Jednak kluczowe w rozwoju intralogistyki jest opro-

Z tą tezą zgodził się również Przemysław Degórski z Wobit

gramowanie, zintegrowany system i sterowanie. Dowodzono,

– Kwestia bezpieczeństwa w przypadku robotów jest kluczo-

że rozwinięty obszar informatyzacji pozwala identyfikować pro-

wa. Osoby przebywające w jego otoczeniu muszą zaufać, że
urządzenie będzie zachowywać się stabilnie i przewidywalnie. Musi być wyposażone w system, który pozwoli
uniknąć kolizji – przekonywał.
Wskazywano, że najczęstszym
głównym czynnikiem różnicującym roboty jest stopień
zaawansowania.
Konferencja Smart Warehouse zakończyła trzeci, przedostatni dzień targów Modernlog towarzyszących ITM
Industry Europe.

Panele, prelekcje, nowe trendy. Eksperci
dzielili się swoją wiedzą z uczestnikami
targów.
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CZYTASZ: Świadomość bezpieczeństwa pracy

Fot. Koalicja Bezpieczni w Pracy

ŚWIADOMOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWA PRACY
KOALICJA BEZPIECZNI W PRACY
Prawie 50 tys. – tyle wynosi liczba nowych miejsc pracy utworzonych w transporcie i gospodarce
magazynowej w 2018 r., podaje GUS. To wzrost o niecałe 20 tys. w ciągu ostatnich 4 lat. Jest to niezwykła
szansa rozwoju branży, a jednocześnie wyzwanie z zakresu BHP.
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Fot. Koalicja Bezpieczni w Pracy

20 OSÓB NA JEDNO STANOWISKO

niemalże 3 mln osób, przede wszystkim w wieku do 25 lat. Jak

Według raportu Grupy Progres branża logistyczna jest w ścisłej

podaje raport SEGRO i Randstad Polska „Rynek magazynowy

czołówce specjalizacji 2018 r., w których chcieliby pracować

i lekkiej produkcji – wyzwania i trendy w zatrudnieniu” z 2018 r.

kandydaci. Jednak pomimo dużego zainteresowania, w branży

prawie 40 proc. pracodawców magazynowych i produkcyjnych

wciąż brakuje rąk do pracy. W poprzednim roku o jedno miejsce

planuje w najbliższych miesiącach pozyskać nowych pracowni-

rywalizowało średnio 20 osób, a największym zainteresowaniem

ków. W większości będą to pracownicy fizyczni, w których pracy

cieszyły się stanowiska: specjalisty ds. logistyki, trenera proce-

przestrzeganie zasad BHP powinno być szczególnie istotne.

sów i operatora wózka widłowego. Jednocześnie, jak pokazują

Według danych GUS w 2018 r. w branży transportu i gospodar-

dane z kampanii „Jeden telefon i masz pracę” Grupy Progres,

ki magazynowej miało miejsce 6885 wypadków, w tym 33 ze

braki kadrowe będą wypełniać nie tylko rodzimi pracownicy,

skutkiem śmiertelnym. W porównaniu z 2017 r. widoczna jest

ale również obywatele Ukrainy – w 2018 r. aż 66 proc. z nich

niewielka poprawa, zarówno jeśli chodzi o liczbę wypadków

myślących o wyjeździe do Polski w celach zarobkowych deklaro-

(6949), jak i wypadki ze skutkiem śmiertelnym (56). Jednocześnie

wało, że chciałoby podjąć w Polsce pracę w branży logistycznej:

analizując dane z poprzednich lat można zauważyć, że wielkość

zarówno mężczyźni (42 proc.), jak i kobiety (58 proc.). Badanie

zatrudnienia w branży jest wprost proporcjonalna do wzrostu

„Bezpieczeństwo w pracy w Polsce 2018” na zlecenie Koalicji

wypadkowości.

Bezpieczni w Pracy pokazało, że wśród obywateli Ukrainy transport i logistyka cieszy się dużym zainteresowaniem, a pracę w tej

POTENCJALNE ZAGROŻENIA W MAGAZYNIE I ICH

branży zadeklarowało 9 proc. respondentów badania.

ZAPOBIEGANIE
– Uszkodzenia systemów regałów wysokiego składowania,
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PRAWIE 7 TYS. WYPADKÓW W 2018 R.

zagrożenia wynikające z nieodpowiedniej organizacji ruchu we-

Branża magazynowa i produkcyjna pod względem zatrudnienia

wnątrzzakładowego, kolizje wózków jezdniowych z infrastruktu-

jest jedną z najdynamiczniej się rozwijających i nic nie wskazuje

rą magazynową – to tylko kilka potencjalnych niebezpieczeństw,

na to, aby doszło do spowolnienia. Obecnie w tej branży pracuje

mogących mieć miejsce podczas pracy w magazynie. Według

B E Z P I E C Z N Y

M I X

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Świadomość bezpieczeństwa pracy

badania przeprowadzonego przez CIOP najwięcej wypadków
przy pracy powoduje nieprawidłowe zachowanie się pracownika, które najczęściej jest wynikiem niewiedzy. W przypadku
cudzoziemców, problem ten może przybierać na sile. Podstawą
w każdym magazynie powinno być przeprowadzanie szkoleń
BHP skrojonych na miarę zakresu obowiązków pracownika,
gdzie wiedza teoretyczna jest uzupełniana praktycznymi ćwi-

Podstawą w każdym magazynie
powinno być przeprowadzanie

czeniami, a całość jest prowadzona w sposób przystępny i zro-

szkoleń BHP skrojonych na

zumiały. Jak się bowiem okazuje, w przypadku obcokrajowców

miarę zakresu obowiązków

największym problemem dotyczącym szkoleń BHP jest bariera
językowa – podaje raport „Bezpieczeństwo pracy w Polsce

pracownika, gdzie wiedza

2018”. Zatem niezwykle istotna jest również jasna i uniwersalna

teoretyczna jest uzupełniana

komunikacja wewnątrzzakładowa. Na przykład przedstawienie
informacji o potencjalnych niebezpieczeństwach w formie pik-

praktycznymi ćwiczeniami,

togramów, może uchronić pracownika od wypadku, a nawet

a całość jest prowadzona

uratować mu życie – zauważa Przemysław Lewicki, Kierownik
ds. BHP i Zarządzania Ciągłością Biznesu DHL Exel Supply Chain.

w sposób przystępny
i zrozumiały. Jak się bowiem

PRACOWNICY SĄ ŚWIADOMI SWOJEGO WPŁYWU NA
BHP W MIEJSCU PRACY

okazuje, w przypadku

Polacy pracujący w branży logistycznej i transportowej z reguły

obcokrajowców największym

są świadomi odpowiedzialności, jaka spoczywa na każdym

problemem dotyczącym szkoleń

pracowniku za zdrowie i życie swoje, oraz innych osób. Według
danych z raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce” z 2017 r.,

BHP jest bariera językowa.

spośród badanych branż w małych i średnich przedsiębiorstwach, pracownicy tego sektora deklarują, że są świadomi

Raport „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2018”

własnej roli, jako podmiotów wywierających największy wpływ
na bezpieczeństwo w swojej firmie (83 proc.). – To bardzo dobra
informacja, że pracownicy są świadomi wagi własnego wpływu
na stan BHP w swoim miejscu pracy. Pracodawcy nie powinni
spoczywać na laurach i w dalszym ciągu sukcesywnie uświadamiać zatrudniane osoby, jak ważnie jest
zachowanie zasad BHP w pracy, stale motywować do ich przestrzegania. Pamiętajmy, że podstawą w procesie zarządzania
bezpieczeństwem jest profilaktyka, w tym
zapewnianie odpowiednich warunków
pracy. Mamy wysoko postawioną poprzeczkę, bo jako kraj z tak rozwiniętą
branżą logistyczną, a zarazem z rosnącym
zapotrzebowaniu na usługi tego sektora,
powinniśmy stawiać sobie za cel kreowanie standardów BHP w tej dziedzinie
w skali międzynarodowej – mówi Marek
Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru
SEKA S.A., członek Koalicji Bezpieczni
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w Pracy.
Fot. Koalicja Bezpieczni w Pracy
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INFRASTRUKTURA
DROGOWA
NAPĘDZA RYNEK
MAGAZYNOWY
BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND
Boom na rynku przemysłowo-logistycznym trwa. W latach 2017-2018 całkowite zasoby powierzchni
magazynowej w Polsce powiększyły się o ponad 40%, a dane z I kw. tego roku pokazują, że dynamiczny
rozwój jest kontynuowany. Znacząca wielkość nowej podaży, wysoki poziom zainteresowania
najemców oraz rekordowa ilość powierzchni w budowie udowadniają, że w krótko – i średnioterminowej
perspektywie wolumen powierzchni magazynowej w Polsce będzie nadal szybko się powiększał.

POLSKA CENTRALNA LIDEREM

waniu dwóch głównych arterii transpor-

generującego wysokie zapotrzebowanie

WZROSTU

towych w Polsce – autostrad A1 i A2. Za

na pracownika sprawia, że skompletowa-

Nowe projekty magazynowe powstają we

znaczną część nowej powierzchni odpo-

nie załogi przez firmy z branży logistycz-

wszystkich głównych klastrach magazy-

wiedzialny jest rozwój Central European

nej staje się coraz większym wyzwaniem.

nowych, jednak zdecydowanie najszyb-

Logistics Hub, który docelowo ma stać

Deweloperzy doskonale zdają sobie spra-

ciej rozwijającym się obszarem jest rejon

się największym w Europie kompleksem

wę z takiego stanu rzeczy, dlatego dbając

Polski Centralnej. Od początku 2018 r.

logistycznym.

o atrakcyjność swoich obiektów, szukają

do końca marca 2019 r. całkowite zasoby
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alternatywnych lokalizacji z większym

powierzchni magazynowej w tym regio-

HANNA MILCZAREK, DYREKTOR,

dostępem do siły roboczej. Jednak w dal-

nie powiększyły się o 870 tys. m kw., co

POWIERZCHNIE PRZEMYSŁOWE

szym ciągu kluczowym kryterium roz-

oznacza wzrost o 51% w tym okresie.

I LOGISTYCZNE, DZIAŁ RYNKÓW

poczęcia inwestycji jest dostęp do dróg

Czynnikami napędzającymi rozwój ob-

KAPITAŁOWYCH, BNP PARIBAS REAL

szybkiego ruchu. W rezultacie, w ostatnim

szaru jest centralna lokalizacja, bliskość

ESTATE POLAND:

czasie mamy do czynienia z „otwieraniem”

dwóch dużych obszarów miejskich, Łodzi

W dobie rekordowo niskiej stopy bezro-

dla logistyki nowych lokalizacji poprzez

i Warszawy oraz położenie na skrzyżo-

bocia, dynamiczne tempo rozwoju sektora

oddawanie do użytku kolejnych frag-

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

CZYTASZ: Infrastruktura drogowa Napędza rynek magazynowy

mentów dróg ekspresowych i autostrad.

racji wrocławskiej nie należały dotąd do

wierzchni przemysłowych i logistycznych.

Najlepszym przykładem takiego zjawiska

wiodących lokalizacji logistycznych

To przekłada się również na brak gwałtow-

może być otwarcie w I kw. tego roku

nych wahań stawek czynszu. Jednak, ro-

ogromnego centrum dystrybucyjnego

IGOR ROGUSKI, DYREKTOR DZIAŁU

snące koszty budowlane wywierają coraz

(130 000 m kw.) dedykowanego gigantowi

POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH

większą presje na koszty najmu i w dłuż-

e-commerce – firmie Zalando. Centrum to

I LOGISTYCZNYCH, W FIRMIE BNP

szej perspektywie będziemy świadkami

położone jest pod Olsztynkiem w bezpo-

PARIBAS REAL ESTATE POLAND:

ich stopniowego wzrostu – wynika z naj-

średnim sąsiedztwie niedawno oddanego

Pomimo bardzo dynamicznego rozwoju

nowszego raportu międzynarodowej firmy

fragmentu trasy S7. Innym obiektem po-

rynku, udział niewynajętej powierzchni

doradczej BNP Paribas Real Estate Poalnd

wiązanym bezpośrednio z rozwojem sieci

pozostaje wciąż na relatywnie niskim po-

pt. „Rynek powierzchni przemysłowych

drogowej jest S5 Wrocław North Gate,

ziomie – 5,8% (marzec 2019 r.). Powodem

i magazynowych w Polsce, I kw. 2019 r.”

którego budowa rozpoczęła się w tym

tego jest utrzymujące się, wysokie zainte-

roku w pobliżu nowego fragmentu trasy

resowanie magazynami najemców z branż

Link do raportu: https://bmlog4.pl/

S5. Zarówno województwo warmińsko-

3PL, e-commerce oraz motoryzacyjnej,

upload/BNP%20Paribas%20raport%20

-mazurskie, jak i północna część aglome-

które równoważy przyrost nowych po-

o%20rynku%20magazybowym.pdf
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Fot. Koalicja Bezpieczni w Pracy

ZAKUP ODZIEŻY
ROBOCZEJ
TO INWESTYCJA
W BEZPIECZEŃSTWO
KOALICJA BEZPIECZNI W PRACY
Sektor odzieżowy w Polsce w 2022 roku ma osiągnąć wartość ponad 43 mld zł – wynika z raportu KPMG
„Rynek mody w Polsce”. W europejskich rankingach wielkości rynku odzieżowego Polska zajmuje 8 pozycję.
18

Krajowi producenci odzieży roboczej liczą zyski i świętują wzrost popytu.
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Zakup odzieży roboczej to inwestycja w bezpieczeństwo

Digitalizacja, globalizacja, dbałość o ochronę środowiska – te
czynniki, jak czytamy w zeszłorocznym raporcie „Rynek mody
w Polsce”, mają wpływ na rozwój sektora odzieżowego. Zgodnie
z wynikami badań 43 proc. Polaków kupuje odzież przynajmniej
raz w miesiącu, prawie połowa wydaje na odzież mniej niż 300 zł
miesięcznie, a 28 proc. deklaruje posiadanie odzieży luksusowej.
Warto pamiętać o tym, że rynek odzieżowo-obuwniczy w Polsce

Firmy w Polsce są coraz
bogatsze i chętniej inwestują

tworzą nie tylko najpopularniejsze sklepy sieciowe z ubraniami

w odzież roboczą. Zatem jej

i butami codziennego użytku, ale również producenci odzieży

producenci muszą stanąć

roboczej.
BEZPIECZEŃSTWO, KOBIECE TRENDY I SPRZEDAŻ
ON-LINE

na wysokości zadania,
zarówno w kwestii wymogów

Firmy w Polsce są coraz bogatsze i chętniej inwestują w odzież

technicznych, odpowiedniej

roboczą. Zatem jej producenci muszą stanąć na wysokości zada-

estetyki, jak i przez właściwe

nia, zarówno w kwestii wymogów technicznych, odpowiedniej

dopasowanie kanałów

estetyki, jak i przez właściwe dopasowanie kanałów dystrybucji.
W kwestii bezpieczeństwa odzież robocza musi spełniać przede

dystrybucji. W kwestii

wszystkim wymagania Unii Europejskiej z zakresu ochrony pra-

bezpieczeństwa odzież robocza

cowników, które stale się zaostrzają. Jednak o ile w przypadku
branży budowlanej czy przemysłu ciężkiego odpowiednio dobra-

musi spełniać przede wszystkim

na odzież jest kwestią zdrowia i życia pracowników, tak w branży

wymagania Unii Europejskiej

usług jej wybór jest najczęściej determinowany kwestią estetyki
i komfortu pracowników. Firmy zajmujące się sprzedażą odzieży

z zakresu ochrony pracowników,

roboczej muszą na bieżąco śledzić trendy w branży, zwłaszcza

które stale się zaostrzają.

jeśli chodzi o odzież przeznaczoną dla kobiet, która wymaga
innych krojów.
– Niektóre ubrania robocze i ochronne wymagają specjalnych
fasonów przeznaczonych specjalnie dla kobiet. Nasza firma
wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku oferuje kolekcje przeznaczone dla różnych branż, zaprojektowane właśnie z myślą
o kobietach – przyznaje Elżbieta Rogowska wiceprezes zarządu
w PW Krystian, członek Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Co ciekawe, w ostatnim czasie zauważyliśmy wzrost popytu na damskie

sprzedaży nie jest optymalny, gdyż dobór takiej odzieży wymaga

fasony oraz na małe rozmiary w branżach, które zwyczajowo

doradztwa i indywidualnego doboru rozwiązania do stanowiska

postrzegane są jako „męskie”. Szacujemy, że w ostatnich 5 latach

pracy, a często także spersonalizowanego rozmiaru odzieży

wzrost produkcji odzieży roboczej przeznaczonej dla kobiet

uszytej pod danego pracownika.

wzrósł o około 20 proc. – dodaje Elżbieta Rogowska.
Odzież roboczą coraz częściej można kupić także on-line. Wie-

RYNEK MĘSKIEJ ODZIEŻY ROBOCZEJ W POLSCE WART

le badań, w tym Euromonitor International podają, że w ostatnich

400 MLN ROCZNIE

latach liczba stacjonarnych sklepów odzieżowych będzie syste-

13,3 mld USD – o tyle zgodnie z raportem firmy Grand View

matycznie spadać, co zresztą można zaobserwować właściwie

Research Inc. sprzed trzech lat ma wzrosnąć wartość świa-

w każdym mieście. Jednak okazuje się, że nie jest to zagrożenie,

towego rynku ochronnej odzieży roboczej do 2022 r. Prawie

ale szansa dla rodzimych producentów. Przeniesienie sprzedaży

jedna trzecia tego rynku to odzież chroniąca przed substancjami

do kanału internetowego umożliwiło małym firmom oferującym

chemicznymi, a niewiele mniej – odzież trudnopalna. Ponad 40

odzież roboczą dotarcie do klientów z konkretnej niszy. W szcze-

proc. światowego rynku zdominowała Ameryka Południowa,

gólności przy odzieży chroniącej przed zagrożeniami, ten kanał

natomiast w regionie Azji i Pacyfiku wzrost sprzedaży tych wy-
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robów jest najszybszy. W Polsce widoczny jest wzrost importu

produkcji kombinezonów trudnopalnych, poprzedzały liczne

między innymi z Azji.

badania laboratoryjne i testy użytkowe – dodaje.

Chociaż ubrania robocze importowane ze wschodu są zdecydowanie tańsze, to wątpliwości budzi ich jakość. I tak jak przy

WAŻNY TEŻ SERWIS

fartuchu dla piekarza może nie być ona decydująca, tak dla

Przy wyborze odzieży roboczej należy zwrócić uwagę na to,

elektromontera jakość powinna być najważniejszym czynnikiem

czy spełnia odpowiednie normy i czy jest uszyta z materiałów

przy wyborze odpowiedniej marki. – Nie ulega wątpliwości, że

wysokiej jakości. Niestety często zapomina się, że równie istot-

odzież robocza musi być wykonana z najlepszej jakości mate-

ne jest jej właściwe serwisowanie i konserwowanie w trakcie

riałów. Rynek tekstyliów do produkcji odzieży roboczej zmienia

użytkowania. – Serwis odzieży roboczej w profesjonalnych

się dynamicznie, jest coraz więcej innowacyjnych rozwiązań,

warunkach w pralniach przemysłowych jest niezwykle ważny

a przedsiębiorstwa są coraz bardziej otwarte, aby z nowinek

z kilku powodów. Przede wszystkim zapobiega skażeniom

technologicznych korzystać. Ubrania robocze powinny być lek-

mikrobiologicznym i usuwa wiele drobnoustrojów, które mogą

kie, zapewniające komfort i bezpieczeństwo oraz odpowiadające

prowadzić do zatruć – mówi Marta Tomaszewska, specjalista ds.

aktualnym normom – mówi Ewa Gawrysiak sales and end user

BHP w CWS-boco Polska, członek Koalicji Bezpieczni w Pracy. –

marketing manager Eastern Europe & Russia w TenCate Pro-

Oddając odzież w profesjonalne ręce mamy też pewność, że nie

tective Fabrics, członek Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Przede

utraci ona swoich ochronnych właściwości – dodaje.

wszystkim muszą jednak – co ważne w przypadku specjalistycznej odzieży – być dopasowane do konkretnych oczekiwań

Link do badania „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2018. Bez-

odbiorcy i szczegółowo pod tym względem przebadane. Wejście

pieczeństwo pracy obcokrajowców”: http://bit.ly/Raport_Bez-

na rynek takiej linii, jak na przykład tekstyliów używanych do

pieczeństwo_Pracy_w_Polsce_2018

20
Fot. Koalicja Bezpieczni w Pracy
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CZYTASZ: Zakup odzieży roboczej to inwestycja w bezpieczeństwo

21

B E Z P I E C Z N Y

M I X

Fot. Prologis

MAGAZYNY
PRZYSZŁOŚCI
PROLOGIS
PROLOGIS
W dziedzinie nieruchomości logistycznych dostępny jest nowy standard certyfikacji – WELL Certified™
Gold. Nasz budynek DC5 w Prologis Park Tilburg w Holandii został pierwszym na świecie w pełni
wyposażonym magazynem, który uzyskał Certyfikację WELL na poziomie Gold. Co więcej, do tej pory
22

Certyfikację WELL przyznano jedynie dwóm budynkom logistycznym, w tym Tilburg DC5.
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CZYTASZ: Magazyny Przyszłości Prologis

Podczas gdy podstawą wielu systemów
oceny budynków jest efektywność środowiskowa, system WELL Building Standard bazuje na zrównoważonym rozwoju
społecznym na etapie projektowania
i zarządzania budynkiem – ma to na celu
poprawę zdrowia i jakości życia przeby-

System WELL Building Standard bazuje na
zrównoważonym rozwoju społecznym na etapie

wających tam osób. Innymi słowy, zależy

projektowania i zarządzania budynkiem – ma

nam, aby przy projektowaniu magazynów

to na celu poprawę zdrowia i jakości życia

od samego początku kierować się dobrem ludzi.
WYKRACZAMY POZA MURY I DACHY
Tilburg DC5 to sztandarowy budynek

przebywających tam osób. Innymi słowy, zależy
nam, aby przy projektowaniu magazynów od
samego początku kierować się dobrem ludzi.

typu build-to-suit o powierzchni 25 800
metrów kwadratowych, stworzony dla
naszego wieloletniego międzynarodowe-

Projekty pilotażowe, takie jak wprowadzenie

go klienta Pantos Logistics. Zewnętrzne

zasad systemu WELL w dziedzinie nieruchomości

i wewnętrzne elementy magazynu zapro-

logistycznych, to kolejny krok w stronę

jektowano jako spójną całość, obejmują-

magazynów przyszłości.

cą wspólne przestrzenie i udogodnienia
dla wszystkich pracowników. Każdy element projektu poddano ścisłym kontrolom pod kątem wydajności, co sprawia, że
Certyfikacja International WELL Building
Institute (IWBI) stanowi gwarancję najwyższej jakości.
Przy tym pilotażowym projekcie Prologis ściśle współpracował z IWBI, żeby
określić niezbędne kryteria akredytacyj-

go długoterminowego zaangażowania

nowe podejścia. Wspólnie koncentrujemy

ne dla nieruchomości przemysłowych.

oraz innowacyjnego podejścia do zrów-

się na rozwiązywaniu problemów naszych

Certyfikację na poziomie Gold przyznaje

noważonego rozwoju oraz tego, w jaki

klientów i nieustannie poszukujemy spo-

się obiektom spełniającym wszystkie pod-

sposób wdrażamy te elementy do naszej

sobów realizacji wartościowych inicjatyw,

stawowe warunki określone przez WELL

ukierunkowanej na klientów strategii biz-

takich jak poprawa zdrowia i samopo-

(preconditions) oraz wyposażonym w co

nesowej. Tworząc zbilansowane i zdrowe

czucia pracowników, dzięki czemu nasi

najmniej 40 procent rozwiązań opcjonal-

środowisko pracy, oferujemy naszym

klienci są o krok przed tym, co przyniesie

nych (optimization features). Oprócz tego

klientom wyjątkową wartość dodaną

przyszłość.

dołączyliśmy do ścieżki pilotażowej WELL

w kontekście ich najważniejszego zasobu

Portfolio IWBI, aby wdrożyć system WELL

– pracowników.

Projekty pilotażowe, takie jak wprowadzenie zasad systemu WELL w dziedzinie

Najnowsze badanie na temat pozy-

nieruchomości logistycznych, to kolejny

skiwania i utrzymywania pracowników

krok w stronę magazynów przyszłości. Til-

magazynów przeprowadzone przez Dział

burg DC5 po raz kolejny wyznacza stan-

DODATKOWA WARTOŚĆ DLA

Badań Prologis wykazało, że jednym z naj-

dardy zrównoważonego rozwoju – przy

KLIENTÓW

większych wyzwań dla naszych klientów

projektowaniu budynku skupiliśmy się

Uwzględnianie zdrowia i dobrego sa-

jest podaż pracy. Jedną z zalet naszego

nie tylko na jego wpływie na środowisko,

mopoczucia na etapie projektowania

globalnego zasięgu jest to, że jesteśmy

ale stworzyliśmy też wytyczne dotyczące

budynków to znakomity przykład nasze-

w stanie testować pomysły i sprawdzać

wpływu na społeczeństwo.

do naszego portfolio nieruchomości logistycznych.

B E Z P I E C Z N Y

M I X

23

KOMFORT
I BEZPIECZEŃSTWO
KOMPLETACJI
WANZL

24
Fot. Wanzl
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CZYTASZ: Komfort i bezpieczeństwo kompletacji

Warto inwestować w bezpieczną i komfortową pracę magazynierów
kompletujących zamówienia.
Rosnące wymagania w magazynach obsługujących handel elektroniczny,
zwłaszcza w okresach szczytów sprzedażowych spędzają sen z powiek
niejednemu pickerowi, jak również managerom odpowiedzialnym za procesy
logistyczne. Mając do czynienia z rosnącą różnorodnością zamówień, ich
dynamicznym przyrostem w określonej jednostce czasu, nie sposób utrzymać
stałą jakość pracy na wysokim poziomie.

Dzisiaj już nie tylko surowe przepisy BHP definiują kwestie

ergonomicznie przemyślanym rozwiązaniom przekładają się na

związane z bezpieczeństwem pracy. To sfera, która akurat u nas

wysoce jakościową kompletację.

już od dłuższego czasu zauważalnie się cywilizuje. Zarządzający

Podstawowym narzędziem służącym do wielu prac z zakresu

wiedzą, że nie warto być na bakier z BHP i są coraz bardziej

kompletacji jest np. wózek KT3. Uchwyty na odpowiedniej

świadomi konieczności zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy

wysokości i opcjonalne piąte kółko umożliwiają komfortowe

swojej załodze. Dziś jednak dochodzi do tego jeszcze jedna kwe-

manewrowanie urządzeniem, a nawet obracanie w miejscu.

stia – rynek pracy, a ściślej w tym przypadku rynek pracownika.

W KT3 można zastosować druciane półki na dowolnych
wysokościach, a w razie potrzeby dostępne są półki z antypo-

NARZĘDZIE PICKERA

ślizgową okładziną drewnianą. Bezpieczeństwo w przypadku

Jednym z elementów, które wprost mogą przełożyć się na popra-

pickingu towarów z wyższych półek magazynowych poprawia

wę jakości pracy i efektów pracy magazynierów są odpowiednio

rozkładana drabinka wyposażona w antypoślizgową gumową

dobrane wózki kompletacyjne. Zwłaszcza w magazynach, w któ-

okładzinę. Dla bardziej wymagających użytkowników produ-

rych realizuje się różnorodne zamówienia, od pojedynczych po

cent proponuje wersję KT3-Kombi wyposażoną w dodatkowy

wielosztukowe, liczy się elastyczność tych rozwiązań. Firma

zintegrowany drążek do kompletacji ubrań i zabezpieczenie

Wanzl proponuje w tym celu całą gamę produktów, które dzięki

ładunku za pomocą pasów.
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W miejscach, w których mamy do czynienia z ekstremalnie ciasnymi alejkami pomiędzy regałami sprawdzi się wózek
KT2 o szerokości jedynie 40 cm. Kompaktowa i wytrzymała
konstrukcja umożliwia transport rozmaitych produktów dzięki
szerokiemu doborowi akcesoriów, a dzięki opcjonalnemu sprzęgowi da się połączyć ze sobą kilka wózków na końcowym etapie
kompletacji.

Przyglądając się bliżej rynkowi
pracy w typowo logistycznych

Z kolej gdy poszukujemy maksymalnej ładowności wózka

aglomeracjach widać jak na

kompletacyjnego warto pomyśleć o KT4. Ten model umożliwia

dłoni migracje pracowników

udźwig do 600 kg i przystosowany jest do skrzynek Euronorm.

magazynowych między

Na życzenie można wyposażyć wózek w wysuwane antypośli-

jednym a drugim pracodawcą,
w myśl zasady „kto da więcej”.
Może warto więc pomyśleć,
jak zatrzymać pracowników
magazynowych, przekonując
ich do siebie nie tylko płacą, ale
i gwarancją wyższej
jakości pracy?

zgowe drewniane półki poprawiające wygodę pracy pickera.
Opcjonalnie dostępne są też uchwyty dla wideł wózka widłowego, dzięki czemu można szybkiej przemieścić skompletowane na
KT4 towary w przestrzeni magazynowej.
DWA W JEDNYM
Każdy, komu zależy na przyspieszeniu prac związanych z kompletowaniem i bezpośrednią wysyłką z magazynu powinien
zawiesić oko na wózku Pick and Pack. Szczególnie w handlu
wysyłkowym jest to rozwiązanie godne uwagi. Często mamy
tam bowiem do czynienia z małymi, wręcz jednosztukowymi
zamówieniami. Kompletując wiele takich zamówień jednocześnie, jak sama nazwa wózka wskazuje, już w trakcie kompletacji
te zamówienia de facto pakujemy. Na koniec wystarczy tylko
dołączyć dowód dostawy i karton gotowy jest do wysyłki.
Oszczędność czasu widoczna jak na dłoni. Eliminacja zbędnych

26

Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
KT2 zapewnia wydajną i bezpieczną pracę.
Szerokość 40 cm sprawia, że wózek idealnie
sprawdza się pomiędzy regałami.

B E Z P I E C Z N Y

M I X

ruchów – podobnie. Każdy, komu nieobce są zasady kaizen
i lean management w zarządzaniu procesami magazynowymi,
z pewnością doceni Pick and Pack od Wanzl.
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CZYTASZ: Komfort i bezpieczeństwo kompletacji

Jakość kompletacji definiuje
się przede wszystkim poprzez
dokładność zamówienia,
kompletność i terminowość
dostawy. Nie zapominajmy
jednak o jeszcze jednej sferze
jaką jest komfort pracy osób
realizujących owe zamówienia

Wózek KT3

Z kolei tam, gdzie w procesach magazynowych wykorzystuje

Jak zatem widać, sposobów na poprawę jakości kompletacji

się skrzynki, optymalnym rozwiązaniem będzie wózek Multi-

z punktu widzenia pracownika magazynowego jest co niemiara.

Pick. Model wyposażony jest w sześć przegród na skrzynki euro

Warto o tym pomyśleć, gdy konkurencja nie śpi. I to zarówno

600 × 400 mm i cztery pierścienie odbojowe chroniące przed

na rynku produktów, którymi handlujemy, ale również na rynku

uszkodzeniem wózka i elementów pomieszczenia.

pracy.

Magazynier kompletujący
zamówienie. Warto zainwestować w jego komfortową i bezpieczną pracę.
Na zdjęciu wózek Pick and
Pack od Wanzl.
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Fot. Wanzl
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VINLINER,

SPOSÓB NA KOSZTY TRANSPORTU ALKOHOLI I NAPOJÓW
HILLEBRAND POLAND
Grupa JF Hillebrand, światowy operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze rynku alkoholi i napojów,
organizując transporty trunków wrażliwych na temperaturę wykorzystuje własne technologie, które
również stosuje na rynku polskim. To VinLiner – termostatyczna folia, która pozwala na utrzymanie stałej
temperatury produktu podczas transportu. Głównie wykorzystuje się ją przy wysyłkach wina, zarówno
w dostawach drobnicowych, jak i całokontenerowych. VinLiner można stosować we wszystkich gałęziach
28

transportowych – morskiej, lotniczej, drogowej i kolejowej.
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CZYTASZ: VinLiner, sposób na koszty transportu alkoholi i napojów

Okresy przedświąteczne to dla logistyków czas wytężonej pracy

Czas montażu w kontenerze 20’ zajmuje jednej osobie około 10

z uwagi na wzmożony ruch towarowy na rynku FMCG, a dla

min, a przy kontenerze 40’ z założeniem VinLinera dwie osoby

handlowców okres żniw. W przypadku dostaw wina, czy innych

uporają się max. w około 12 min. Nałożenie termoizolacji na

alkoholi z dalekich krajów, w tym czasie nie zawsze ilość towa-

paletę albo skrzynkę to kilka minut.

ru się zwiększa, lecz dostawy są bardziej zindywidualizowane,

– VinLiner został zaprojektowany, przetestowany i wypro-

często dotyczące kilku butelek czy kartonów. Sprzedawcom sen

dukowany przez JF Hillebrand, aby zapewnić wysoki standard

z powiek spędza wówczas proces transportu, który często musi

przewozu napojów wszelkiego rodzaju w różnych warunkach

przebiegać w specjalnych warunkach z zachowaniem odpowied-

klimatycznych. To folia termostatyczna, która zmniejsza efekty

niej temperatury, tak aby trunki nie straciły na jakości. Wynajęcie

cieplne promieniowania, przewodzenia i konwekcji. Minimalizuje

kontenera chłodniczego (reefera) albo opakowań z kontrolowaną

kondensację oraz wycieki wody, a także zapewnia ochronę przed

temperaturą w takim przypadku znacznie podrożyłoby transport,

zanieczyszczeniem i zapachami. Zmniejsza też liczne zagrożenia

a tych kosztów ani sprzedawcy ani konsumenci raczej nie chcie-

środowiskowe, pozwalając na utrzymanie jakościowych wskaź-

liby ponosić. JF Hillebrand, specjalizując się od 175 lat wyłącznie

ników w 100 procentach – tłumaczy Izabela Dąbrowska, freight

w obsłudze logistycznej alkoholi i napojów, stworzył unikatowe

& operations manager JF Hillebrand Poland.

rozwiązanie – swego rodzaju pokrowiec termostatyczny – VinLiner, który szybko zyskał uznanie na winiarskim rynku.

VINLINER+ DO KARTONÓW PAKOWANYCH RĘCZNIE

– Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie z VinLinerem, ponieważ

Do bardziej wrażliwych przesyłek stosuje się VinLiner+ wyposa-

importowane przez naszą firmę ilości wina nie zawsze są na

żony dodatkowo w folię bąbelkową, która zapewnia tak zwaną

tyle duże, aby zapełnić cały kontener z systemem chłodzenia.

ochronę Extra Air Gap oraz zwiększa w niewielkim stopniu izo-

Zarówno nam jak i producentom, z którymi współpracujemy, za-

lację. Tutaj powietrze zamknięte w plastikowych pęcherzykach

leży, aby wino było transportowane w optymalnych warunkach

tworzy bardzo dobry izolator ciepła.

z zapewnieniem odpowiedniej, stałej temperatury. VinLiner to

– Izolacja ta staje się niemal idealnym rozwiązaniem dla

umożliwia, dzięki czemu nie martwimy się już o utratę jakości

pojedynczych pojemników czy kartonów ręcznie pakowanych,

wina, zwłaszcza przy zamówieniach drobnicowych – mówi

albo tam, gdzie wymagana jest dodatkowa ochrona wrażliwych

przedstawiciel Tłuste Wina Sp. z o.o.

ładunków w ekstremalnych warunkach – wyjaśnia Izabela Dąbrowska z JF Hillebrand Poland.

CO TO JEST VINLINER?

Rynek alkoholi premium staje się coraz bardziej zindywiduali-

To alternatywa dla transportu w kontenerach chłodniczych. Vin-

zowany i obejmuje coraz mniejsze ilości towaru, sprowadzanych

Liner jest termiczną folią izolacyjną instalowaną wewnątrz kon-

nawet z najbardziej odległych zakątków świata. VinLiner JF

tenera lub na pojedyncze palety albo skrzynki. VinLiner dostępny

Hillebrand jest obecnie najbardziej optymalnym rozwiązaniem,

jest w 8 różnych rozmiarach – od pojedynczych kartonów wina

pozwalającym na zachowanie jakości transportowanych z daleka

aż po kontener High Cube. Każdy VinLiner ma suwak i założoną

napojów i alkoholi, nie podnosząc przy tym kosztów transportu.

plombę, które po zamknięciu zapewniają dodatkową ochronę.

A co ważne VinLiner jest dostępny w biurach JF Hillebrand na ca-

VinLiner jest zrobiony z materiałów, które są zgodne z wymoga-

łym świecie, również w naszym kraju, co optymalizuje czas i koszty

mi Agencji Żywności i Leków (FDA) i są w całości recyclingowe.

przygotowania towarów do wysyłki w każdym miejscu i czasie.
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CAMSO

POSZERZA NIEBRUDZĄCĄ
LINIĘ OPON ANTYSTATYCZNYCH
NOWA, OPATENTOWANA OPONA
SUPERELASTYCZNA CAMSO
CAMSO
Camso wprowadza oponę Solideal RES Xtreme NMAS, nową, niebrudzącą superelastyczną oponę
do wózków widłowych, która rozwiązuje ważne kwestie bezpieczeństwa pracy związane z ładunkami
30

elektrostatycznymi, wytwarzanymi przez opony niebrudzące.
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Camso poszerza niebrudzącą linię opon antystatycznych

Informacja ta pojawia się około rok po wprowadzeniu przez

wzmacniający. Nadaje ona oponom ich jasną barwę, ale za-

Camso na rynek pierwszej w branży, niebrudzącej, antystatycz-

miast przewodzić elektryczność, tak jak jej czarny odpowiednik

nej (NMAS) opony do wózków widłowych, Solideal PON 775

w postaci sadzy, krzemionka ma właściwości izolujące. W re-

NMAS. Dodanie opony Solideal RES Xtreme NMAS do oferty

zultacie ładunki elektrostatyczne generowane przez tarcie są

Camso sprawia, że jest on pierwszym producentem opon, który

magazynowane, a nie rozpraszane, i w sposób ciągły gromadzą

oferuje kompletną gamę niebrudzących opon antystatycznych

się w maszynie aż do momentu kontaktu z innym materiałem

(NMAS) do wózków widłowych, dostarczający obecnie rozwią-

przewodzącym w celu ich uwolnienia – na przykład ciałem

zania zarówno dla opasek amortyzujących jak i opon superela-

człowieka lub jakimkolwiek urządzeniem w miejscu pracy wózka.

stycznych.

„Gromadzenie się ładunków elektrostatycznych w oponach nie-

„Opaska Solideal PON 775 NMAS została przyjęta na rynku

brudzących może nawet prowadzić do obrażeń ciała operatora,

w wyjątkowy sposób. Klienci w końcu dostali niebrudzącą oponę

pożarów i uszkodzenia urządzeń, a kwestie bezpieczeństwa pracy

o nadzwyczajnych osiągach, która zapobiega również groma-

firma Camso traktuje bardzo poważne”, konkluduje Thierry Miche.

dzeniu się ładunków elektrostatycznych”, mówi Thierry Miche,
dyrektor wykonawczy ds. linii produktów w Camso. „Opaski

REWOLUCYJNA, OPATENTOWANA TECHNOLOGIA

amortyzujące spotyka się głównie w Ameryce Północnej, a wózki

Chociaż paski i łańcuchy uziemiające wózek widłowy, zapewniają

widłowe w Europie, Oceanii i Ameryce Łacińskiej pracują głów-

pewien stopień ochrony, to zużywają się, pękają lub zbierają

nie na oponach superelastycznych. Jako światowy lider w branży

kurz i zanieczyszczenia, co stopniowo izoluje je od podłoża.

musieliśmy opracować superelastyczną oponę NMAS, aby od-

Mogą również stanowić kosztowną część umów konserwacji

powiedzieć na potrzeby klientów na całym świecie”.

prewencyjnej.
Od 2018 roku Camso dostarcza opatentowaną niebrudzącą

NAJLEPSZA OPONA SUPERELASTYCZNA O WYSOKIEJ

technologię antystatyczną dla flot transportu wewnętrznego

INTENSYWNOŚCI PRACY

poszukujących bezpieczniejszej i skuteczniejszej alternatywy

Oprócz rozwiązania ważnego problemu, jakim jest bezpieczeń-

dla tego segmentu opon. Opona Solideal RES Xtreme NMAS

stwo pracy związane z ładunkami elektrostatycznymi wytwa-

ma zwulkanizowny cylindryczny element czarnej gumy o wy-

rzanymi przez opony niebrudzące, opona Solideal RES Xtreme

sokiej przewodności, połączonej od stalowej obręczy felgi do

NMAS zmniejsza wibracje, co zwiększa komfort pracy operatora

powierzchni bieżnika, co działa jak ścieżka odprowadzania

i zmniejsza kumulację ciepła w oponach, wydłużając jej żywot-

zgromadzonej energii elektrycznej przy każdym obrocie koła. Ta

ność. Jej konstrukcja czerpie kluczowe cechy z popularnej serii

antystatyczna „wtyczka” jest łatwo zauważalna, gdy patrzy się

Solideal RES 660 Xtreme i korzyści ze sprawdzonej technologii

na oponę: na powierzchni bieżnika znajduje się czarna kropka.
Dzięki oponie Solideal RES Xtreme

antystatycznej Camso.

NMAS firma Camso oferuje obecnie
PROBLEM Z OPONAMI

kompletną linię superelastycznych opon

NIEBRUDZĄCYMI

do wszelkich intensywnych zastosowań,

„Od kilku lat gromadzenie się ładunków

w których nagromadzenie się ładunków

elektrostatycznych stanowi duży problem

elektrostatycznych może stanowić zagro-

w branży transportu wewnętrznego. Po-

żenie dla bezpieczeństwa pracy. Opony

nieważ nawet w 30% zastosowań w wóz-

Solideal RES Xtreme NMAS są obecnie

kach widłowych wymagane jest stosowa-

dostępne poprzez globalną sieć dystrybu-

nie opon niebrudzących, ich tendencja do

cji Camso. Aby dowiedzieć się więcej, pro-

tworzenia ładunków elektrostatycznych

szę odwiedzić stronę internetową Camso

jest częścią ceny, jaką trzeba zapłacić za
ich zalety”, dodaje Thierry Miche.
Rzeczywiście, kumulacja ładunków
elektrostatycznych jest powszechna
w oponach niebrudzących ze względu na
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Antystatyczna „wtyczka” – czarna kropka
na powierzchni bieżnika

krzemionkę stosowaną jako wypełniacz
Fot. Camso

B E Z P I E C Z N Y

M I X

Fot. UDT

RESURS
– JEST CZY NIE?
PAWEŁ RAJEWSKI, DEPARTAMENT TECHNIKI UDT
Przepisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji
urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176) dotyczą fazy eksploatacji wszystkich urządzeń
transportu bliskiego wskazanych w § 1 przepisu i skierowane są do ich eksploatujących. W związku
z tym, sformułowane w § 7 rozporządzenia zagadnienia dotyczące konieczności rejestrowania przebiegu
32

eksploatacji UTB, określenia resursu i stopnia jego wykorzystania stanowią obowiązki eksploatującego UTB.
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CZYTASZ: RESURS – jest czy nie?

W celu właściwego zrozumienia resursu, o którym mowa w ww.
rozporządzeniu należy skorzystać przede wszystkim z jego definicji, która podaje, że resurs to parametry graniczne stosowane
do oceny i identyfikacji stanu technicznego określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym
okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków
użytkowania. Należy zwrócić uwagę na szerokie rozumienie ww.

Resurs to parametry graniczne
stosowane do oceny i identyfika-

definicji, która wskazuje na parametry graniczne danego urzą-

cji stanu technicznego określone

dzenia lub jego komponentów, których osiągnięcie powoduje

na podstawie liczby cykli pracy

określone, dalsze konsekwencje. Należy również zwrócić uwagę,
że parametry te są zależne od wielu czynników, np. rok wytwo-

i stanu obciążenia UTB w za-

rzenia, rodzaj materiału, zastosowana technologia. W definicji

łożonym okresie eksploatacji

resursu wskazano również na konieczność uwzględnienia do
szacunków określonego sposobu użytkowania danego urzą-

z uwzględnieniem rzeczywistych

dzenia technicznego, które jak pokazuje praktyka bywa różne

warunków użytkowania.

nawet dla tego samego rodzaju i typu urządzeń. Pomocnym do
tego szacowania są odpowiednie cykle pracy jakim poddawane
było urządzenie. W przypadkach gdy jest to możliwe do oszacowania poprzez odczyt z liczników pracy lub innych rejestra-

inżynierskiej. W tym celu należy oprzeć się na aktualnym stanie

torów wówczas ocena jest dokładniejsza. W przypadku braku

wiedzy technicznej, który obejmuje zarówno aspekt techniczny,

takich danych należy wówczas dokonać takich szacunków na

jak i gospodarczy. Aby dane rozwiązania techniczne odpowia-

podstawie dostępnych metod opierając się na dobrej praktyce

dały stanowi wiedzy technicznej, dla spełnienia tych wymagań
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Należy zaznaczyć, że
w rozumieniu Dyrektywy
Maszynowej 2006/42/WE
resurs maszyn, w tym także
maszyn z grupy urządzeń
transportu bliskiego, określany
jest przez ich producentów
na etapie projektowania
i konstruowania maszyny
w odniesieniu do założonego
okresu eksploatacji,
z uwzględnieniem danych
warunków ich użytkowania.
Paweł Rajewski
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Fot. UDT

muszą być stosowane, dostępne w danym momencie, skuteczne

transportem, montażem, demontażem, unieruchomieniem i zło-

środki techniczne, które są racjonalne pod względem kosztu przy

mowaniem włącznie.

uwzględnieniu całkowitego kosztu danych maszyn. Podstawą do

W celu spełnienia powyższego wymagania (1.1.2 Zasady bez-

wyboru odpowiednich środków technicznych mogą być normy,

pieczeństwa kompleksowego) należy skorzystać z normy PN-EN

wytyczne, rekomendacje oraz inne uznane dokumenty technicz-

ISO 12100 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania

ne, naukowe lub branżowe.

– Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka, która jest zharmonizowana

Należy zaznaczyć, że w rozumieniu Dyrektywy Maszynowej

z dyrektywą maszynową. Norma podaje „strategię” dotyczącą

2006/42/WE resurs maszyn, w tym także maszyn z grupy urzą-

postępowania przy konstruowaniu maszyn w celu ich bezpiecz-

dzeń transportu bliskiego, określany jest przez ich producentów

nego użytkowania. W ww. normie zdefiniowano podstawowe

na etapie projektowania i konstruowania maszyny w odniesieniu

terminy oraz określono metodykę oraz zasady oceny i zmniej-

do założonego okresu eksploatacji, z uwzględnieniem danych

szania ryzyka, aby ułatwić projektantom zapewnienie bezpie-

warunków ich użytkowania. Dyrektywa maszynowa wskazuje

czeństwa na etapie projektowania maszyn. Uwzględniając stan

w sekcji 1.1.2 opisującej Zasady bezpieczeństwa kompleksowego,

wiedzy i doświadczenie w projektowaniu i użytkowaniu maszyn

że maszyna musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób,

oraz biorąc pod uwagę zdarzenia wypadkowe i wypadki przy

aby nadawała się do wykonywania swojej funkcji oraz mogła

pracy oraz ryzyko związane z maszynami, ww. norma dostarcza

być obsługiwana, regulowana i konserwowana bez narażenia

podstaw do eliminacji zagrożeń, oceny i zmniejszenia ryzyka

osób na ryzyko w trakcie wykonywania tych czynności w prze-

w odpowiednich fazach cyklu życia maszyny. W odniesieniu do

widzianych warunkach, ale także z uwzględnieniem możliwego

pojęcia resursu norma PN-EN ISO 12100 wskazuje na koniecz-

do przewidzenia jej niewłaściwego użycia. Przedsięwzięte

ność określenia ograniczeń dotyczących maszyny. Wskazuje

środki muszą mieć na celu wyeliminowanie wszelkiego ryzyka

ponadto, że ocena ryzyka rozpoczyna się od określenia ogra-

w okresie całego założonego okresu eksploatacji maszyny, z jej

niczeń dotyczących maszyny, z uwzględnieniem wszystkich

B E Z P I E C Z N Y
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CZYTASZ: RESURS – jest czy nie?

faz życia maszyny. Oznacza to, że zaleca się, aby właściwości
i parametry użytkowe maszyny lub serii maszyn stosowanych
w zintegrowanym procesie, a także związani z tym ludzie, środowisko i wyroby, zostały zidentyfikowane w ramach ograniczeń

W przepisach dyrektywy

dotyczących maszyny. W tym celu aspekty, które należy wziąć
pod uwagę powinny uwzględniać czas życia maszyny i/lub jej

maszynowej pojęcie resursu

elementów (np. narzędzia, części zużywające się, komponenty
elektromechaniczne), z uwzględnieniem użytkowania maszyny

wyrażone jest poprzez

zgodnego z przeznaczeniem oraz dającego się przewidzieć

„przewidywany czas życia

nieprawidłowego użytkowania. Ponadto wskazuje aby zostały

maszyny”, „cykl życia

określone zalecane przedziały czasu między przeglądami obsługowymi danego rodzaju urządzenia.

maszyny”, „trwałość maszyny

Odnosząc się do zapisów jakie powinny znaleźć się w instrukcjach dostarczanych wraz z maszyną to dyrektywa maszy-

i jej elementów”, które są

nowa w sekcji 1.7.4.2 Treść instrukcji wskazuje na konieczność

przedmiotem oceny ryzyka

uwzględnienia przez producenta w instrukcji danej maszyny nie-

przeprowadzanej przez

zbędne czynności regulacyjne i konserwacyjne, w tym ich częstotliwość. Instrukcje takie muszą zawierać wykaz elementów

producenta w celu oceny

lub części maszyny, które należy regularnie sprawdzać w celu

zgodności maszyny pod kątem

ewentualnego stwierdzenia ich nadmiernego zużycia, a także
określać częstotliwość takich sprawdzeń (w odniesieniu do cza-

spełnienia zasadniczych

su trwania użytkowania lub liczby cykli), sposób wykonywania

wymagań w zakresie ochrony

niezbędnych sprawdzeń lub testów oraz wyposażenie, jakie

zdrowia i bezpieczeństwa.

należy stosować. Konieczne jest podanie kryteriów dotyczących
naprawy i wymiany zużytych części
Należy również zwrócić uwagę na wymagania zawarte w sekcji 4.1.2.3 dyrektywy maszynowej, dotyczącej wytrzymałości
mechanicznej, z której to wynika że wymaga się, aby projektant

m.in. warunków użytkowania, kryteriów zużyć danych elemen-

maszyny uwzględnił zmęczenie materiału i zużycie eksploata-

tów UTB, wymagań w zakresie przeprowadzania przeglądów

cyjne. Ponieważ zmęczenie materiału i zużycie zależą od czasu

konserwacyjnych, kontroli technicznych, wykonywania okre-

i intensywności użytkowania maszyny, obliczenia muszą się

sowych wymian elementów UTB czy konieczności wykonania

opierać na założeniach okresu eksploatacji maszyny wyrażonego

remontów kapitalnych urządzeń po przepracowaniu danej liczby

na przykład w liczbie godzin pracy lub cykli eksploatacyjnych.

cykli roboczych / lat eksploatacji.

Należy zauważyć, że założenia przyjęte przy projektowaniu
maszyny muszą być spójne z instrukcjami producenta pod
względem rodzaju i częstotliwości inspekcji i zapobiegawczych
środków konserwacji maszyny, a także kryteriów wymiany części
ulegających zużyciu.
Podsumowując należy zauważyć, że w przepisach dyrektywy

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:
1.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technolo-

maszynowej pojęcie resursu wyrażone jest poprzez „przewidy-

gii z dnia30 października 2018 r. w sprawie warunków

wany czas życia maszyny”, „cykl życia maszyny”, „trwałość maszyny

technicznych dozoru technicznego w zakresie eks-

i jej elementów”, które są przedmiotem oceny ryzyka przeprowa-

ploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu
bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176)

dzanej przez producenta w celu oceny zgodności maszyny pod
kątem spełnienia zasadniczych wymagań w zakresie ochrony

2.

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

zdrowia i bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to, że wytyczne

3.

Przewodnik dotyczący stosowania dyrektywy 2006/42/
WE w sprawie maszyn – wydanie 2.1 – lipiec 2017 r.

w zakresie resursu UTB powinny być uwzględniane w treści
instrukcji eksploatacji producenta urządzenia poprzez określanie

4.

Normy zharmonizowane

B E Z P I E C Z N Y

M I X
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MITSUBISHI SENSiA EM
– WÓZKI WYSOKIEGO
SKŁADOWANIA O UDŹWIGU
1.4 – 2.5 TONY
KUHN POLSKA SP. Z O.O.
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bezpieczny magazyn atrybuty bezpieczeńńnstwa

CZYTASZ: Mitsubishi SENSiA EM – wózki wysokiego składowania o udźwigu 1.4 – 2.5 tony

Działaj instynktownie…
Szybka praca na małej przestrzeni. Zdradliwy ładunek z regału 13 m. Zadanie
na wczoraj bez marginesu błędu. Jedno nie podlega dyskusji: prowadzenie
wózka wysokiego składowania wymaga skupienia. Dlatego firma Mitsubishi
stworzyła wózek SENSiA – wózek o wysokich osiągach, którego każdy aspekt
pozwala operatorowi nie głowić się nad elementami sterowania, tylko skupić
się na efektywnej pracy.

Wózek wysokiego składowania może być jedynie tak wydajny,
jak wydajny jest jego operator. Dlatego stworzono przestronną
kabinę z łatwym dostępem, w której operator ma doskonałą
widoczność dookoła i nic go nie rozprasza. Wózki wysokiego
składowania SENSiA EM z najwyższą
w swojej klasie prędkością jazdy do 14km/h łatwo jest dostosować do potrzeb użytkowników dzięki możliwości wyboru
jednego z dwóch trybów wydajności. Doświadczeni operatorzy
mogą wycisnąć wysoką wydajność w trybie Professional (PRO),
a początkujący lub niedoświadczeni pracownicy magazynowi
chętnie będą korzystać z trybu Ecologic (ECO) z konfiguracją
zapewniającą intuicyjną i ekonomiczną obsługę w każdym środowisku. Jeśli chodzi o bardziej specyficzne potrzeby, to technik
serwisu łatwo może dostosować ustawienia wózka. Operatorzy
na każdym poziomie czują się pewnie. mają warunki, aby skoncentrować się na pracy. To wszystko zapewnia im skuteczność,
wydajność i bezpieczeństwo.
Wózki z serii SENSiA posiadają najlepszy w branży system
sterowania palcami: naturalną reakcję na siłę nacisku palca operatora. Sterowanie postępowe czuje się przy każdej prędkości,
podczas przyspieszania manewry masztem i skręcanie są naturalne i płynne. Są po prostu instynktowne. Najnowocześniejszy
elektryczny silnik napędowy i układ hydrauliczny w wózku
oferują imponującą prędkość i moc udźwigu drzemiące w kom-
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paktowym, stabilnym nadwoziu.
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Dzięki mocnym silnikom elektrycznym, najlepszemu w swojej

Wózki SENSiA EM odznaczają się dużą przestrzenią i wygodą

klasie układowi hydraulicznemu oraz rewolucyjnej konstrukcji

w kabinie. Statystyczny operator wózka wysokiego składowania

masztu wózek SENSiA ma moc, aby podnosić większe ładunki

wysiada i wsiada na wózek do 100 razy dziennie. Dlatego, aby te

na większe wysokości niż inne wózki o tych samych wymiarach.

czynności były łatwiejsze i wygodniejsze wprowadzono szereg

Innymi słowy, nie trzeba mieć tak dużego wózka. Dzięki temu

udogodnień takich jak: niższe ustawienie fotela, ergonomiczne

korytarze między regałami mogą być węższe, obszar manew-

poręcze i szeroki stopień z powłoką antyślizgową – oraz regu-

rowy mniejszy, przez co lepiej
można wykorzystać cenną
przestrzeń magazynową, jaką
ma się do dyspozycji.
Dzięki wyjątkowej widoczności przez rewolucyjny masz
Visionmast, prześwity w karetce wideł i osłonie górnej,
z otwartej nieprzeładowej
wyposażeniem kabiny operator cały czas dokładnie wie
co się dzieje. A konstrukcja
masztu nie tylko gwarantuje doskonałą widoczność
360 stopni. To najmocniejszy
i najstabilniejszy maszt, jaki
dotąd skonstruowało Mitsubishi – z możliwością wyboru
systemów kontroli kołysania
zapewniających precyzyjną
pracę na wysokościach oraz
pewność działania.
W wózkach z serii SENSiA,
wprowadzono również rozwiązania dzięki którym minimalizuje się przestoje i koszty
serwisowania. Czujniki temperatury w silnikach napędu
i podnoszenia zabezpieczają
przed uszkodzeniami na skutek
przegrzania. Układ hamulcowy
z odzyskiem energii zapewnia
mniejsze zużycie hamulców.
Układ elektryczny z magistralą
CAN to mniejsze okablowanie
oraz szybkie i łatwe usuwanie
usterek. Pomysłowa konstrukcja komory akumulatora sprawia, że wymiana, ładowanie
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i konserwacja akumulatora jest
szybka, prosta i bezpieczna.
Fot. Kuhn Polska

K U H N

P O L S K A

S P.

Z

O . O .

bezpieczny magazyn atrybuty bezpieczeńńnstwa

CZYTASZ: Mitsubishi SENSiA EM – wózki wysokiego składowania o udźwigu 1.4 – 2.5 tony

lowaną konsolę sterującą, którą bez problemu można złożyć,
robiąc miejsce. Pedały wyprofilowano i ustawiono tak, aby zminimalizować obciążenia kostek nóg, do tego ergonomiczne oparcie
fotela z elastyczną regulacją w trzech kierunkach i siedzisko
z pełnym zawieszeniem gwarantują operatorowi pełną kontrolę
postawy ciała podczas jazdy. Do tego ergonomiczne podpórki
rąk w wózku SENSiA EM zapewniają utrzymanie koncentracji,

Wózki SENSiA EM
odznaczające się dużą

bezpieczeństwo i wydajną pracę – nawet na najdłuższych

przestrzenią i wygodą

zmianach. Zastosowana technologia niskiego hałasu powoduje,

w kabinie. Statystyczny

że dźwięki docierające do ucha operatora nie są głośniejsze niż
zwyczajna rozmowa. Dzieki temu w wózku SENSiA operator nie

operator wózka wysokiego

męczy się i zachowuje taki sam poziom wydajności od początku

składowania wysiada

aż po koniec zmiany.
Odmiennie niż inne wózki wysokiego składowania SENSiA

i wsiada na wózek do 100

charakteryzują się niezmiernie płynnymi przejściami – bez

razy dziennie. Dlatego, aby

wyraźnych szarpnięć – między fazami masztu; co świetnie się
sprawdza przy podnoszeniu cennych lub delikatnych ładunków.

te czynności były łatwiejsze

W pełni kolorowy wyświetlacz w kabinie jest widoczny pod

i wygodniejsze wprowadzono

każdym kątem, nawet w bezpośrednim świetle słonecznym,

szereg udogodnień takich jak

i zapewnia łatwy i intuicyjny dostęp do wskazówek, ustawień,
ostrzeżeń i alarmów – wzmacniając dobre praktyki, nawet pod

np.: niższe ustawienie fotela lub

największą presją. Do tego zapewnia on skuteczną i bezbłędną

ergonomiczne poręcze.

obsługę.
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Atrybuty bezpieczeństwa

WÓZKI Z SERII SENSiA
1
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bezpieczny magazyn atrybuty bezpieczeńńnstwa

1.

CZYTASZ: Wózki z serii SENSiA

REWOLUCYJNE ROZWIĄZANIE MASZTU VISIONMAST OFERUJE NIEDOŚCIGNIONĄ
WIDOCZNOŚĆ PRZESTRZENI PRZED KABINĄ I DOSKONAŁE MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA.

2.

SYSTEM STEROWANIA KOŁYSANIEM PASYWNYM PSC (PASSIVE SWAY CONTROL)
ZNACZNIE ZMNIEJSZA RYZYKO KOŁYSANIA, CHRONIĄC ŻYCIE I ŁADUNEK.

3.

DWA TRYBY OBSŁUGI (ECO I PRO) DO WYBORU POZWALAJĄ PRECYZYJNIE DOSTOSOWAĆ PROFIL WYDAJNOŚCI WÓZKA DO POTRZEB UŻYTKOWNIKA.

4.

NIEOGRANICZONE ELEKTRYCZNE STEROWANIE 360 STOPNI ZAPEWNIA PRECYZYJNĄ KONTROLĘ MANEWRÓW PRZY MINIMALNYM WYSIŁKU.

5.

SYSTEM KONTROLI SKRĘTU OPTYMALIZUJE PRĘDKOŚĆ NA ZAKRĘTACH, ZAPEWNIAJĄC WYDAJNĄ I STABILNĄ JAZDĘ NA WYSOKICH PRĘDKOŚCIACH.

6.

ŁATWY DOSTĘP DO KABINY DZIĘKI ERGONOMICZNYM UCHWYTOM I NISKIEMU
STOPNIOWI Z POWIERZCHNIĄ ANTYŚLIZGOWĄ TO BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA
WCHODZENIA.

7.

PRZESTRONNOŚĆ I WYGODA KABINY, WIDOCZNOŚĆ I SZYBKIE, PRECYZYJNE USTAWIANIE WIDEŁ PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI I ZMNIEJSZAJĄ
ZMĘCZENIE OPERATORA – NAWET NA NAJDŁUŻSZYCH ZMIANACH.

8.

ERGONOMICZNE PODPÓRKI RĄK SĄ DOSTOSOWANE DO NATURALNEJ POSTAWY
ROBOCZEJ OPERATORA I W PEŁNI REGULOWANE – CO ZMNIEJSZA ZMĘCZENIE PODCZAS PRACY.

9.

TECHNOLOGIA O NISKIM POZIOMIE HAŁASU TO HAŁAS DOCIERAJĄCY DO UCHA
OPERATORA O NATĘŻENIU ODPOWIADAJĄCYM ZWYKŁEJ ROZMOWIE.

10.

WYŚWIETLACZ W ZROZUMIAŁY SPOSÓB POKAZUJE INFORMACJE KLUCZOWE DLA
OPERATORA, W TYM WSKAZÓWKI, OSTRZEŻENIA I ALARMY – UTRWALAJĄC DOBRE
PRAKTYKI OBSŁUGI.

11.

ODPORNA, STALOWA OSŁONA PRZECIWZDERZENIOWA WZMACNIA OCHRONĘ
NADWOZIA I DRZWI, BY ZAPEWNIĆ OPTYMALNE BEZPIECZEŃSTWO.

12.

OGRZEWANE SZYBY CHRONIĄ PRZED OSZRONIENIEM, ZAMGLENIEM I KONDENSACJĄ WILGOCI, ZAPEWNIAJĄC ZNAKOMITĄ WIDOCZNOŚĆ I BEZPIECZNE, PRODUK41
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Atrybuty bezpieczeństwa

UNICARRIERS SERIA TX
SERIA TX ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z NOWĄ KONCEPCJĄ PROVISION, KTÓRA MA
NA CELU ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA I ERGONOMII PRACY. RUCHOMY PODŁOKIETNIK
Z MINI KIEROWNICĄ ORAZ WIELOFUNKCYJNY JOYSTICK ERGOLOGIC, TO DWIE NOWE OPCJE
DLA SERII TX ZWIĄZANE Z ERGONOMIĄ PRACY OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO.

1

3

2
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bezpieczny magazyn atrybuty bezpieczeńńnstwa

1.

CZYTASZ: Unicarriers seria TX

RUCHOMY PODŁOKIETNIK Z MINI KIEROWNICĄ (STGO): TRADYCYJNE KOŁO KIEROWNICY Z KOLUMNĄ ZOSTAŁO CAŁKOWICIE ZDEMONTOWANE I ZASTĄPIONE
SPECJALNYM RUCHOMYM LEWYM PODŁOKIETNIKIEM ZE ZINTEGROWANĄ MINI
KIEROWNICĄ. OPCJONALNY PAKIET UZUPEŁNIA WSPORNIK BEZPIECZEŃSTWA
I SCHOWEK NA DOKUMENTY.

2.

MINI KIEROWNICA Z RUCHOMYM PODŁOKIETNIKIEM: DZIAŁA NAJLEPIEJ, JEŚLI
PODŁOKIETNIK JEST PRAWIDŁOWO WYREGULOWANY, A WYSOKOŚĆ I DŁUGOŚĆ
PODŁOKIETNIKA TAK DOSTOSOWANA, ABY ZNAJDOWAŁ SIĘ ON JAK NAJBLIŻEJ
„NEUTRALNEJ POSTAWY CIAŁA”, REGULACJE WYKONUJE SIĘ ZA POMOCĄ DŹWIGNI.
NAJLEPSZA POZYCJA TO KĄT 90° POMIĘDZY RAMIENIEM A PRZEDRAMIENIEM. MINI-KIEROWNICA POWINNA BYĆ OBSŁUGIWANA PEŁNĄ DŁONIĄ.

3.

FUNKCJA BLOKADY PODŁOKIETNIKA: PODŁOKIETNIK MUSI BYĆ OPUSZCZONY
W DÓŁ, ABY UMOŻLIWIĆ JAZDĘ I OBSŁUGĘ FUNKCJI HYDRAULICZNYCH (JEŚLI PODŁOKIETNIK JEST PODNIESIONY DO GÓRY, FUNKCJA JAZDY I HYDRAULIKA SĄ ZABLOKOWANE).

4.

WSPORNIK BEZPIECZEŃSTWA: W PRZYPADKU UDERZENIA CZOŁOWEGO LUB
PRZEWRÓCENIA WÓZKA, OPERATOR MOŻE CHWYCIĆ PRZEDNI WSPORNIK BEZPIECZEŃSTWA.

5.

WIELOFUNKCYJNY JOYSTICK ERGOLOGIC (LVRJ): JOYSTICK ERGOLOGIC JEST NAJBARDZIEJ ERGONOMICZNYM ROZWIĄZANIEM DO STEROWANIA WIELOMA FUNKCJAMI WÓZKA.
• MNIEJSZE NAPRĘŻENIE MIĘŚNI RAMION. MIĘŚNIE SZYJNE PRACUJĄ W NAJKORZYSTNIEJSZYM ZAKRESIE.
• MNIEJSZE ZMĘCZENIE MIĘŚNI: SILNE MIĘŚNIE UŻYWANE DO CZĘSTYCH OPERACJI, MAŁE MIĘŚNIE UŻYWANE DO PRECYZYJNYCH OPERACJI
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Fot. Still

WPŁYW SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA WÓZKAMI
WIDŁOWYMI NA

BEZPIECZEŃSTWO
PRACY
WOJCIECH PODSIADŁY
Choć za nadrzędne zadanie systemów zarządzania flotą uznaje się optymalizację eksploatacji wózków
44

widłowych i ułatwienia w zakresie uporządkowania kwestii administracyjnych, ich zastosowanie wywiera
także korzystny wpływ na bezpieczeństwo transportu wewnętrznego.

T E C H N O L O G I E

bezpieczny magazyn technologie

CZYTASZ: Wpływ systemów zarządzania wózkami widłowymi na bezpieczeństwo pracy

Podstawową funkcją systemów zarządzania flotą jest gromadzenie informacji na
temat poszczególnych pojazdów transportowych w jednym miejscu i klarowna

STILL PreOp, jedna z nowości STILL

prezentacja danych, umożliwiająca ich
rzetelną i trafną analizę. Dzięki pocho-

Polska w zakresie poprawy bezpieczeństwa

dzącym z czujników zapisom historii funkcjonowania wózka, łatwo zidentyfikować

w magazynach, pozwala na eliminację

te najintensywniej eksploatowane i przy-

papierowych list kontrolnych wózków

gotować zakład na ewentualne szczyty

i wprowadzenie ich w smartfonie.

logistyczne. Przeniesienie do systemu
harmonogramu przeglądów oraz faktur za

Rafał Pańczyk,
Advanced Applications Manager, STILL Polska

serwisowanie pozwala określić całkowite
koszty generowane przez poszczególne
maszyny i utrzymać porządek w całej
dokumentacji. Część funkcji tego typu
rozwiązań ma jednak za zadanie zapewnić bezpieczeństwo pracy. W jaki sposób
programy tego typu mogą pomóc w ograniczeniu liczby kolizji i niepożądanych

jej zatajenia, ale zwiększa poczucie od-

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

zdarzeń?

powiedzialności za własne działanie, co

Ciekawym uzupełnieniem typowych sys-

może realnie przełożyć się na spadek

temów zarządzania flotą jest oprogramo-

POMAGA KIEROWNIKOM

liczby wypadków – mówi Rafał Pańczyk,

wanie wspierające operatorów w codzien-

I MOTYWUJE OPERATORÓW

Advanced Applications Manager STILL

nych przeglądach sprawności technicznej

W połączeniu z montowanymi w wóz-

Polska. – Szacuje się, że dzięki tego typu

pojazdu przed rozpoczęciem pracy.

kach czujnikami, systemy zarządzania

oprogramowaniu, koszty związane z bra-

– STILL PreOp, jedna z nowości STILL

flotą dają menadżerom szczegółowe in-

kami i uszkodzeniami powstałymi w wy-

Polska w zakresie poprawy bezpieczeń-

formacje na temat użytkowania pojaz-

niku awarii przeciętnie zmniejszają się

stwa w magazynach, pozwala na elimi-

dów. Administratorzy tego typu aplikacji

o 1/3. W ekstremalnych przypadakch

nację papierowych list kontrolnych wóz-

wiedzą dokładnie: o której rozpoczęto

skala uzyskanych korzyści może sięgnąć

ków i wprowadzenie ich w smartfonie.

pracę, ile czasu operator spędził w fotelu

nawet 70% – dodaje ekspert.

Odpowiednie, skojarzone z konkretnym

(a ile poza nim) oraz z jaką prędkością
poruszała się maszyna. Odnotowywane
są również wszelkie kolizje. Dzięki wykorzystaniu chipów dostępowych lub
kodów PIN, możliwa jest jednoznaczna
identyfikacja prowadzącej pojazd osoby. Wszystkie dane są automatycznie
zapisywane i przesyłane na serwer. Administrator ma dostęp do raportów z każdego miejsca, w którym możliwe jest
połączenie z Internetem. – Świadomość,
że osoby zarządzające magazynem mają
wgląd w tego typu szczegółowe dane ma
dyscyplinująco-motywujący wpływ na
operatorów. Przekonanie o wykrywal-
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ności kolizji nie tylko eliminuje pokusę
Fot. Still

T E C H N O L O G I E

Fot. Still

modelem pytania wyświetlają się na ekra-

flotę, modyfikować listy kontrolne, a tak-

wizowane dane umożliwiają rzetelną i traf-

nie telefonu po zeskanowaniu umiesz-

że dodawać i usuwać z systemu pojazdy

ną ocenę pracy operatorów. Dzięki groma-

czonego na pojeździe kodu QR. Po kilku

i użytkowników – dodaje Advanced Appli-

dzonym informacjom, wiadomo: jaka część

kliknięciach i zatwierdzeniu formularza

cations Manager STILL Polska. Dzięki pro-

zmiany jest efektywnie wykorzystywana,

jest on automatycznie przesyłany do

gramom takim jak ten eliminuje się ryzyko

z jakimi prędkościami jeżdżą pracownicy

systemu. Co istotne, aplikacja pozwala

błędnej realizacji procedury sprawdzenia

i jakie dystanse pokonuje codziennie każdy

dostosować sprawdzane pozycje do po-

stanu technicznego pojazdu, co zwiększa

z nich. Znani są również sprawcy wszyst-

szczególnych wózków – niezależnie od

szanse wykrycia usterki, zmniejszając

kich kolizji. Wiedza ta pozwala na wdro-

marki. W przypadku potrzeby szczegóło-

tym samym ryzyko, że operator będzie

żenie systemu motywacyjnego opartego

wego udokumentowania stanu pojazdu,

pracował na nie w pełni sprawnym (więc

o wymierne wskaźniki (najbezpieczniejsza

umożliwia przesłanie w odpowiedzi na py-

potencjalnie niebezpiecznym) wózku.

jazda, najlepsze wykorzystanie czasu pracy) oraz identyfikację kadr wymagających

tanie dodatkowego komentarza i zdjęcia
– mówi Rafał Pańczyk. – Dzięki tym funk-

BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI

dodatkowego przeszkolenia. Istotnym

cjonalnościom osoba zarządzająca flotą

MENADŻEROM

w tym kontekście czynnikiem jest również

ma na bieżąco wgląd w przeprowadzone

Z wdrożenia oprogramowania zarządczego

wzrost świadomości operatorów co do

inspekcje oraz stan techniczny wózków.

wynika szereg korzyści. Z punktu widzenia

oczekiwań pracodawcy. Fakt, że efekty są

Intuicyjny interfejs pozwala monitorować

bezpieczeństwa kluczowe jest to, że archi-

porównywane, a wyniki mają przełożenie
na ocenę zatrudnionych osób działa motywująco i pomaga wytworzyć postawę
zwiększonej odpowiedzialności za sprzęt
i swoje działania.
Dzięki systemowi można również monitorować efekty wprowadzanych zmian.
Przykładowo, jeśli zarządza się flotą w kilku obiektach różniących się układem magazynu czy procedurami bezpieczeństwa,
można porównywać, które rozwiązania
mają najlepsze przełożenie na spadek
liczby kolizji bądź nakładów na usługi
serwisowe. Wdrożenie najlepszych praktyk na szeroką skalę pomoże zapewnić
bezawaryjne funkcjonowanie wózków
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widłowych w całej zarządzanej flocie.
Fot. Still
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bezpieczny magazyn technologie

CZYTASZ: Sprawność techniczna urządzenia gwarantem bezpieczej pracy

Fot. BKM Serwis

SPRAWNOŚĆ
TECHNICZNA

URZĄDZENIA GWARANTEM
BEZPIECZEJ PRACY
TOMASZ MAZURKIEWICZ, BKM SERWIS
Jako firma zajmująca się serwisem urządzeń transportu bliskiego z roku na rok obserwujemy tendencję
wzrostu świadomości w kwestiach bezpieczeństwa pracy. W samym zakresie serwisu sprzętu można
rozgraniczyć dwie strony sprawności sprzętu, jedna to bezpieczeństwo pracy a druga to ciągłość pracy. Choć
obie dotyczą tego samego sprzętu, to różnice w podejściu są znaczące.

47

T E C H N O L O G I E

Niestety mimo dużej poprawy świadomości właścicieli urzą-

wykwalifikowane osoby (w zależności od możliwości przez

dzeń w kwestii szeroko pojętego bezpieczeństwa, może-

przeszkolonego pracownika klienta lub naszych serwisantów).

my nadal spotkać się z bardzo niebezpiecznym zjawiskiem

Nasze rozwiązanie zostało przyjęte bardzo pozytywnie wręcz

a mianowicie – wymogiem ciągłości pracy sprzętu pomi-

entuzjastycznie zwłaszcza wśród firm, które posiadają rozbu-

mo, że stan techniczny nie pozwala na bezpieczną pracę.

dowaną flotę wózków widłowych oraz wielozmianową pracę,

W tej kwestii najczęściej spotykamy się z zaniedbaniami w za-

gdzie zmieniający się operatorzy wózków często pozostawiali

kresie: poważnych uszkodzeń opon, wypracowanych i uszko-

występujące usterki bez reakcji. Wdrożenie dzienników obsługi

dzonych układów zawieszenia oraz nadmiernie wypracowanych

codziennej bardzo szybko pozwoliło zwiększyć kontrolę nad

łańcuchów i zużytych ( wytartych lub wygiętych) wideł. Rzadziej

flotą oraz poprawić ciągłość i bezpieczeństwo pracy poprzez bie-

spotykane są poważne uszkodzenia masztów, osprzętu oraz ele-

żące zgłaszanie usterek na podstawie gotowej listy kontrolnej.

mentów konstrukcyjnych wózka. Jednym za najbardziej niebez-

Wspólnie z naszymi klientami staramy się opracowywać nowe

piecznych zaniedbań są nieszczelne układy paliwowe i gazowe

lepsze metody nadzoru wózków widłowych oraz pracowników

oraz zły stan techniczny instalacji elektrycznej. Zdarzały nam się

a co za tym idzie poprawiać bezpieczeństwo pracy ludzi i sprzętu.

już wielokrotnie naprawy wózków, które uległy częściowemu

W naszej firmie od ponad 15 lat funkcjonuje rozbudowany

spaleniu z wyżej podanych powodów. Poza stworzeniem zagro-

dział kontroli technicznej a dzięki opracowanej i wdrożonej

żenia dla ludzi koszty takich napraw są z reguły dość wysokie.

metodyce przeglądów każdorazowo sprawdzamy cały wózek

Cały czas dążymy do budowania wiedzy i świadomości jak waż-

widłowy nie tylko pod kątem usterek ale również pod względem

ną kwestią jest nie tylko aby wózek “jeździł” lecz aby pracował

bezpieczeństwa. Dysponując najnowocześniejszymi narzędziami

w sposób ciągły i bezpieczny.

pracy i wykwalifikowaną kadrą na podstawie przygotowanych list

Na szczęście zdecydowana większość naszych klientów
ma określone zasady i kryteria w zakresie utrzymania sprzę-

kontrolnych dedykowanych do danego sprzętu jesteśmy w stanie
określić i wyeliminować praktycznie wszystkie problemy.

tu oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy, jednakże w tej

Podsumowując mimo wszelkich starań z naszej strony naj-

kwestii zawsze można coś ulepszyć. To właśnie w odpowie-

ważniejszym elementem pozostaje kwestia samej świadomości

dzi na rosnące potrzeby klientów oraz chęć istotnego wpły-

użytkowników i kadry zarządzającej. Praktycznie każdą usterkę

wu na poprawę bezpieczeństwa pracy ludzi i sprzętu opra-

można usunąć, sprzęt naprawić ale krzywdy wyrządzone na oso-

cowaliśmy i wprowadziliśmy dzienniki kontroli codziennej.

bie są zazwyczaj nieodwracalne. Dlatego należy dbać o sprzęt

Umożliwiają one kontrolę operatorów jednocześnie wręcz

nie tylko pod kątem sprawności technicznej ale przede wszyst-

zmuszając ich do sprawdzenie sprzętu każdorazowo przed

kim pod względem zapewnienia bezpiecznej pracy.

rozpoczęciem pracy. Zapewniają nadzór nad sprzętem przez
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Fot. BKM Serwis
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bezpieczny magazyn technologie

CZYTASZ: Wpływ interwałów przeglądowych na bezpieczeństwo magazynu

Fot. OMV Polska

WPŁYW INTERWAŁÓW
PRZEGLĄDOWYCH
NA BEZPIECZEŃSTWO
MAGAZYNU
ARTUR NAGÓRNY, OMV POLSKA
Sprawna i niezawodna flota wewnątrzmagazynowa to jeden z kluczowych czynników gwarantujący wysoki
poziom bezpieczeństwa w magazynie. Na przestrzeni lat obserwujemy postępujące zmiany
w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego.
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Jeszcze do niedawna celem samym w sobie była naprawa w możliwie krótkim czasie. Jest to oczywiście istotne również
i dzisiaj, ale na pierwszy plan wysunęło

Jeszcze do niedawna celem samym w sobie

się przewidywanie potrzeb Klienta i praca
w jego rytmie. W realizacji tego rodzaju
założenia pomaga nam filozofia, którą

była naprawa w możliwie krótkim czasie. Jest

w OMV Polska nazywamy 3F Strategy.

to oczywiście istotne również i dzisiaj, ale na

W skrócie przekłada się ona na: elastycz-

pierwszy plan wysunęło się przewidywanie

ne opracowanie szczegółów współpra-

potrzeb Klienta i praca w jego rytmie.

cy (Flexible), szybki przepływ informacji i szybkie procesy decyzyjne (Fast) oraz

Artur Nagórny, Dyrektor Działu Serwisu OMV Polska

najbardziej rozbudowany zakres obsługi
(Full). Bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mają z pewnością czynniki takie jak
adekwatna do obciążeń pracy u Klienta
prewencja, kontrola jakości w postaci

akumulatornie czy regały magazynowe.

wyposażenie magazynu. W wielu firmach

audytów wewnętrznych, szkolenia techni-

OMV Polska gwarantuje obsługę serwiso-

nadal nie docenia się np. konstrukcji re-

ków, wsparcie udzielane w zakresie szko-

wą również w tym obszarze. Powierzenie

gałowych, które powinny być sprawne,

leń operatorów, czy bieżące informacje

nam baterii w kontekście ich konserwacji

właściwie oznakowane i tym samym bez-

zwrotne o przewidywanych przyczynach

(czyszczenie, uzupełnianie poziomu elek-

pieczne. W celu zapewnienia bezpie-

powstających uszkodzeń.

trolitu, bieżące monitorowanie ich stanu)

czeństwa w tym obszarze oferujemy np.

Idąc dalej, kładziemy również nacisk

oraz fizycznych wymian przyczynia się

zwiększenie częstotliwości interwałów

na wsparcie utrzymania bezpieczeństwa

również do podniesienia poziomu bezpie-

przeglądowych. Tego rodzaju działanie

i ciągłości pracy. W OMV Polska jest

czeństwa. Dzięki prawidłowej obsłudze

pozwala na dostrzeganie oraz eliminowa-

to możliwe m.in. dzięki gwarancji moż-

eliminujemy zagrożenia (wybuch baterii,

nie zagrożeń już na wczesnych etapach

liwości rotacji maszyn (nawet między

porażenie prądem czy poparzenie elektro-

ich powstawania. Co ważne, nasi specjali-

oddziałami tej samej firmy w różnych

litem) oraz nieplanowane koszty związane

ści od regałów są w stanie zaproponować

krajach), zapewnieniu urządzeń zastęp-

z uszkodzeniami cel, łączników, wtyczek

rozwiązania optymalizujące warunki pracy

czych, możliwości przedterminowego

czy całych baterii.

dla wózków a tym samym dla operatorów

zwrotu maszyn. Istotne są również ta-

Poza urządzeniami transportu bliskiego,

(tj. przejazdy między regałami, konkretne

kie aspekty jak kontrola i prognozo-

równie istotną rolę w kontekście bez-

i bezpieczne korytarze robocze) już na

wanie kosztów (w tym serwisowych),

pieczeństwa pracy odgrywa także samo

etapie projektowania.

przejęcie odpowiedzialności nie tylko za wózki ale i baterie. Wiele z tych
działań można zrealizować oczywiście
tylko przy ścisłej współpracy z Klientem. Stąd bardzo często funkcjonujemy
w oparciu o ścisłe partnerstwo, pracując
niemal jak jeden z działów naszych Klientów. Warto również pamiętać o tym, że
sprawna flota urządzeń redukuje poziom
potencjalnych zagrożeń w odniesieniu
do pracowników.
Mówiąc o bezpieczeństwie w magazy-
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nie, zapomnieć nie można o pozostałych
elementach jego wyposażenia, takich jak
Fot. OMV Polska
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bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Przeglądy regałów w magazynie

PRZEGLĄDY REGAŁÓW
W MAGAZYNIE
PROMAG
W dobrze prosperującym magazynie, w trakcie jednej zmiany przez przeciętne stanowisko pracy
przewijają się dziesiątki ton towarów, a w ciągu każdej godziny realizowane są setki najróżniejszych
ruchów i operacji. Właściwe użytkowanie i eksploatacja regałów to podstawowe czynniki pozwalające
zachować ciągłość pracy, zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i co równie ważne uniknąć
niepotrzebnych kosztów związanych z przestojami na skutek ewentualnego wypadku lub awarii.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami obowiązek sys-

bardzo poważne skutki, dlatego tak istotne jest ich bieżące

tematycznej kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze

wychwytywanie oraz skuteczne eliminowanie. Służą temu

szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy, stanu technicz-

bieżące i okresowe przeglądy instalacji regałowych. Obowiązek

nego maszyn i innych urządzeń technicznych spoczywa w ca-

ich dokonywania uregulowany jest szczegółowo przez polskie

łości na pracodawcy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

i europejskie normy (Norma PN-EN 15635 Stalowe statyczne

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i hi-

systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do

gieny pracy opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 03.169.1650).

składowania). Mimo to, wielu pracodawców wciąż zapomina

Dotyczy to także stanu technicznego systemów regałowych,

o konieczności przeprowadzania kontroli, nie zdając sobie do

wózków widłowych, systemów przenośników, doków i innego

końca sprawy ze skali ryzyka jakie takie zaniechanie może za

sprzętu magazynowego. Warto o tym pamiętać, chociażby

sobą pociągnąć. Przeglądy mają kluczowe znaczenie nie tylko

w kontekście ewentualnych konsekwencji do jakich mogą do-

z uwagi na możliwość zapobiegania ewentualnym zagrożeniom

prowadzić zaniechania w tym zakresie.

dla zdrowia pracowników, ale przynoszą także wymierne korzy-

Przeglądy bieżące regałów

ści finansowe (brak przestojów spowodowanych nagłą awarią,

Konsekwencje wszelkiego rodzaju uchybień związanych np.

brak wydatków związanych np. z zakupem zniszczonego towaru

z eksploatacją i konserwacją systemów składowania mogą mieć

czy sprzętu).

E K S P L O A T A C J A
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Kontrole bieżące mają na celu wyklu-

załącznik do instrukcji eksploatacji i kon-

ramowych paletowych rzędowych (czyli

czyć ewentualne nieprawidłowości stanu

serwacji regałów i niezwłocznie zgłosić

najczęściej użytkowanych) kontrola po-

technicznego regałów magazynowych

je pracodawcy w celu podjęcia działań

winna obejmować sprawdzenie m.in.:

i powinny być przeprowadzone przynaj-

zapobiegawczych.

»» niezgodności w zapisach na tabliczkach

mniej raz w tygodniu przez ich bezpo-

Przeglądy bieżące zwykle wykonuje

znamionowych ze stanem faktycznym,

średnich użytkowników, czyli wyznaczony

się z poziomu posadzki, gdzie pojawia

»» ewentualnych uszkodzeń, pęknięć po-

przez pracodawcę personel odpowiedzial-

się po prostu najwięcej uszkodzeń i po-

sadzki, w szczególności w miejscach

ny za bezpieczeństwo pracy w danym

legają przede wszystkim na wzorkowym

kotwienia ram,

magazynie. Wszelkie zauważone usterki

sprawdzeniu konstrukcji regałów, a jeśli to

»» wszelkiego rodzaju uszkodzeń elemen-

należy odnotować w karcie bieżącej kon-

konieczne wykonaniu prostych pomiarów

tów ram jak : wgniecenia, wygięcia,

troli stanu technicznego, która stanowi

kontrolnych. Przykładowo, dla regałów

skręcenia, rozdarcia, pęknięcia itd.,
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Przegląd okresowy regałów magazynowych
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Fot. PROMAG

bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Przeglądy regałów w magazynie

»» uszkodzeń belek nośnych, zaczepów
a także braków nitów zabezpieczających belki ryglowe przed przypadkowym wypięciem.
PRZEGLĄDY OKRESOWE
Znacznie bardziej szczegółowe kontrole
okresowe powinny być przeprowadzane
przynajmniej raz w roku przez kompetentne, dysponujące odpowiednią wiedzą
osoby, delegowane przez dostawcę regałów. Obejmują one już nie tylko wzrokową
ocenę stanu technicznego i kompletności
instalacji regałowej wg dostarczonej przez
użytkownika dokumentacji, ale także:
»» wykonanie niezbędnych pomiarów co
do wielkości odkształceń elementów
regałowych pod obciążeniem i odchyleń słupów od pionu,
»» sprawdzenie sposobu użytkowania
regałów, a w przypadku braku dokumentacji, wykonanie rysunków rozmieszczenia i konfiguracji regałów na
podstawie inwentaryzacji stanu,
»» podanie lokalizacji elementów wymagających wymiany, naprawy i uzupełnień,
»» sprawdzenie czy nie nastąpiło ugięcie
belek regałowych powyżej normy.
Fot. PROMAG

Przegląd bieżący systemów regałowych

Wykonawca takiego przeglądu powinien
sporządzić odpowiedni raport, zawierający
opis elementów, które wymagają wymiany,
naprawy lub też uzupełnienia, zalecenia
pokontrolne oraz protokół z kontroli. Warto
zadbać o to, by do raportu dołączone były
także rysunki rozmieszczenia i konfiguracji
regałów opisujące lokalizację elementów
do ewentualnej wymiany lub naprawy oraz
tych, które do dalszej eksploatacji dopuszczone zostały jedynie warunkowo.
Więcej o przeprowadzaniu przeglądów
bieżących regałów i innego sprzętu magazynowego oraz o konieczności zlecania przeglądów okresowych specjalistom
w tym zakresie dowiecie się Państwo podczas szkoleń BEZPIECZNY MAGAZYN
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organizowanych przez PROMAG S.A.
Fot. PROMAG

Regały rzędowe wypełnione półkami z płyty wiórowej
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BEZPIECZNA PRACA
NA WYSOKOŚCI
AKALA FARAONE
Bezpieczeństwo pracy to temat szeroko dyskutowany, który dotyczy szczególnie produktów
przeznaczonych do pracy na wysokości takich jak drabiny, rusztowania stacjonarne
i ruchome, platformy jezdne.

Produkty te muszą spełniać europejskie normy w zakresie bez-

rusztowań przenośnych i stacjonarnych, ale nie jest tak samo

pieczeństwa, gwarantujące bezpieczeństwo osób prywatnych,

w przypadku użytkowników prywatnych.

fachowców i robotników pracujących w firmach budowlanych.

Dlatego też sprzedawcy drabin i rusztowań muszą zawsze

Czyli tych wszystkich, którzy pracują na wysokości, a dokładnie:

mieć aktualne informacje na temat odnośnych norm europej-

»» użytkowników drabin

skich żeby udzielać wyczerpujących informacji klientom, bez

»» monterów i/lub użytkowników rusztowań stacjonarnych

względu na to czy są to firmy, czy osoby prywatne.

i ruchomych
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Nie zawsze certyfikat zgodności z normą dla drabin, rusz-

»» użytkowników podnośników jezdnych i stacjonarnych

towań czy podnośników wystarczy żeby uniknąć wypadków.

»» osób pracujących na dachach czyli monterów anten, elektry-

Bardzo ważne jest także przestrzeganie zasad postępowania

ków, robotników

i zachowanie określonych środków ostrożności.

Na rynku jest wiele produktów przeznaczonych dla użyt-

BEZPIECZEŃSTWO NA DRABINACH

kowników drabin i rusztowań do użytku profesjonalnego

Wiedza w zakresie zasad użytkowania sprzętu podczas pracy

i hobbystycznego. Zorientowanie się w tym czy spełniają one

na wysokości pozwala pracownikom na unikanie poważnych

w zakresie pracy na wysokości może się zatem wydawać trudne.

błędów, takich jak:

Firmy budowlane mają szeroką wiedzę na temat certyfikatów
UNI EN 131 dla drabin przenośnych, czy UNI EN 1004 dla

E K S P L O A T A C J A

»» wypadki na drabinach źle zamocowanych i nie rozłożonych
do końca;

bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Bezpieczna praca na wysokości

»» upadek z drabiny z powodu utraty równowagi. W tym przypadku bardzo przydatne może być stosowanie zabezpieczeń,
kosza dla operatora, lub półki na przedmioty;
»» poślizgnięcie się na drabinie spowodowane niewłaściwą
odzieżą
Większość wypadków spowodowana jest powyższymi przyczynami. W mniejszym stopniu ich przyczyną są wady konstrukcyjne lub nieprawidłowa konserwacja drabiny, rusztowania lub
podnośnika. Warto wiedzieć, że nie należy „nadużywać” drabin
przenośnych do zastosowań profesjonalnych.
Nadają się one do pracy na wysokości tylko, jeżeli:
»» poziom ryzyka jest ograniczony a czas pracy krótki
»» zbyt mała przestrzeń robocza nie pozwala na użycie innego
sprzętu

Fot. Akala Faraone

15 cm to szerokość stopnia umożliwiająca bezpieczne wejście

Fot. Akala Faraone

System automatycznej blokady drabiny

Fot. Akala Faraone

Zwalnianie blokady

»» w przypadku nierówności terenu posiada się specjalną, regulowaną drabinę
W każdym razie, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drabinach,
wskazane jest używanie drabiny pomostowej, wyposażonej
w poręcz, podest i półkę na przedmioty.
BEZPIECZEŃSTWO NA RUSZTOWANIACH RUCHOMYCH
Norma UNI EN 1004 reguluje konstrukcję, użytkowanie i konserwację pomostów na kołach i rusztowań ruchomych. Także
w tym przypadku stabilność, wytrzymałość podestu roboczego,
możliwość przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych wiąże
się z przestrzeganiem prawidłowych zasad postępowania, aby
zapewnić bezpieczeństwo na rusztowaniach ruchomych. Konieczne jest zatem stosowanie środków ochrony indywidualnej
i świadome unikanie takich działań jak na przykład przesuwanie
rusztowanie ruchomego, kiedy znajdują się na nim ludzie. Podstawowe zasady to:
»» upewnienie się, że koła rusztowania ruchomego są zablokowane
»» zakotwienie pomostu lub rusztowania ruchomego do konstrukcji, na której się prowadzi prace
»» wypoziomowanie podłoża, na którym poruszają się koła albo,
alternatywnie, używanie profesjonalnego rusztowania ruchomego umożliwiającego pracę na nierównym podłożu
»» unikanie nadmiernego wychylania się poza rusztowanie
ruchome
»» zakładanie kasku ochronnego nawet, gdy nie pracuje sie na
rusztowaniu ruchomym tylko w jego pobliżu.
W przypadku, gdy pomost na kołach (rusztowanie ruchome)
zostanie uszkodzony, można rozważyć wymianę uszkodzonych
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części, zwracając się do doświadczonego sprzedawcy, które
potrafi także udzielić potrzebnej pomocy technicznej.
DRABINY
Dekret ustawodawczy nr 81 z dnia 09.04.2008 (Dz. U.
nr 101 z dnia 30.04.08) „Tekst jednolity w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa pracy”. UNI EN 131 (maj 2007)
„Drabiny przenośne” część 1, 2, 3, 4. Dekret ustawodawczy
nr 206 z dnia 06.09.2005 (Dz. U. 235 z dnia 08.10.05 Dodatek Zwyczajny nr 162) Kodeks Konsumenta.
Aby uznać drabinę za zgodną z obowiązującymi przepisami
(Dekret ustawodawczy nr 81 z dnia 09 kwietnia 2008, art. 113),
producent musi:
1.

zaprojektować i wykonać drabinę zgodnie z przepisami
Dekretu ustawodawczego nr 81/2008

2.

dołączyć do drabiny instrukcję obsługi i konserwacji zgodnie z przepisami Dekretu ustawodawczego nr 81/2008

Dekret ustawodawczy nr 81/2008 dopuszcza odstępstwa
(Załącznik XX) od przepisów o charakterze konstrukcyjnym,
o których mowa w ustępie 3, 8 i 9 art.113, które można streścić
następująco: :
1.

ustęp 3, proste schody przenośne – informacje o zastosowanych materiałach, wskazania konstrukcyjne do drabin
drewnianych, informacje o elementach przeciwpoślizgowych, które należy umieścić na brzegach

2.

ustęp 8, schody przenośne składające się z dwóch lub
większej liczby elementów łączonych (typu włoskiego
lub innych) – nie mogą przekraczać 15 m długości,
z zastrzeżeniem wymogów specjalnych; jeżeli są dłuższe
niż 8 m muszą być wyposażone w podpory dystansowe
zmniejszające strzałkę ugięcia

3.

ustęp 9, drabiny podwójne – nie mogą przekraczać
wysokości 5 m i muszą być wyposażone w urządzenie
zapobiegające szerszemu rozłożeniu się drabiny, poza
określony limit bezpieczeństwa.

Warunkiem umożliwiającym zastosowanie odstępstwa od
przepisów określonych w przywołanych ustępach 3, 8 i 9 art.113
Dekretu ustawodawczego nr 81/2008, są następujące
okoliczności:
1.

drabiny przenośne są wykonane zgodnie z normą techniczną UNI EN 131

2.
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producent przekazał certyfikaty określone w ww. normie
technicznej, wystawione przez oficjalne laboratorium

Fot. Akala Faraone
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3.

do drabin przenośnych dołączona jest karta lub książeczka zawierająca szereg informacji o rodzaju produktu,

CZYTASZ: Bezpieczna praca na wysokości

KONSERWACJE I NAPRAWA
1.

Kontrolę wzrokową należy przeprowadzać codzien-

o prawidłowym zastosowaniu, o eksploatacji i konser-

nie a w przypadku rzadszego używania drabiny – każdo-

wacji. W książeczce muszą być także podane dane labo-

razowo przez jej użyciem

ratorium, które przeprowadziło próby określone w nor-

2.

Najważniejsze kontrole, jakie należy przeprowadzać, to:

mie technicznej UNI EN 131, numery identyfikacyjne
certyfikatów oraz datę ich wystawienia; musi ona także

»» brak uszkodzeń słupków i schodków/stopni

zawierać oświadczenie producenta o zgodności z normą

»» stan zużycia nóżek antypoślizgowych

techniczną UNI EN 131.

»» brak uszkodzeń elementów bezpieczeństwa, poręczy
i haków

PODCZAS UŻYTKOWANIA
1.

»» połączenie stopni ze słupkiem
»» brak uszkodzeń spawów, o ile występują

można używać drabin przenośnych do lekkich i krótkotrwałych prac, robiąc przerwy w pracy i odpoczywając
na ziemi

2.

3.

stosując lekki detergent

nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego
obciążenia drabiny

Przeprowadzać okresowo czyszczenie ogólne drabiny,

4.

Ewentualne naprawy może przeprowadzać tylko produ-

3.

drabinę może użytkować pojedynczo jedna osoba

cent, żeby nie stracić ważności certyfikatów wystawia-

4.

należy zawsze wchodzić przodem do drabiny i utrzymy-

nych przez niego dla każdego rodzaju drabiny

5.

wchodząc, schodząc lub ustawiając się na drabinie zależy

wać ciało centralnie między słupkami

5.

W przypadku wymiany części lub akcesoriów należy
stosować tylko elementy oryginalne

zawsze mocno się trzymać jedną ręką
6.

należy ustawiać obie stopy na jednym stopniu/schodku

7.

nie należy nigdy ustawiać jednej stopy na jednym stop-

STABILNOŚĆ
1.

niu/schodku a drugiej na innym
8.

nie należy pod żadnym względem wychylać się na bok

9.

nie należy przykładać nadmiernej siły za pomocą narzędzi roboczych, aby zapobiec poślizgnięciu się lub

rusztowania wieżowe na kołach należy montować i użytkować tylko warunkach bezwietrznych

2.

stabilizatory należy montować zgodnie ze wskazówkami,
w zależności od konfiguracji i wysokości rusztowania

3.

wywróceniu

maksymalne dopuszczalne obciążenie poziome, spowodowane na przykład pracami prowadzonymi na przyległej

10. nie należy wchodzić z ciężkimi lub dużymi przedmiotami;

konstrukcji, wynosi 25 kg i rozumiane jest jako suma ob-

w przypadku konieczności używania sprzętu roboczego

ciążeń zastosowanych przez poszczególnych operatorów

należy mieć pojemnik na narzędzia zahaczony na drabinie

znajdujących się na rusztowaniu

lub do pasa

4.

rusztowania wieżowe na kołach pozostawione bez nad-

11. nie należy nigdy wchodzić powyżej czwartego od góry

zoru z powodu tymczasowego wstrzymania prac albo

stopnia/ schodka drabiny, jeżeli nie posiada ona platfor-

ze względu na wiatr należy mocno zakotwić do stałej

my z barierką lub zabezpieczeniem

konstrukcji

12. w przypadku podwójnych drabin trzyelementowych nie

5.

na szczycie rusztowania nie należy montować dodatko-

należy nigdy wchodzić powyżej stopnia znajdującego

wych nadbudówek ani jakichkolwiek ekranów w postaci

się u szczytu dwóch elementów stojących na ziemi, uży-

elementów szkieletowych, plandek czy innych

wając jako podparcia trzeciego elementu wysuniętego
przynajmniej na 4 stopnie
13. nie należy wchodzić na element podtrzymujący w drabi-

KONTROLNE WSTĘPNE
1.

nach podwójnych

zamontowane pionowo, zgodnie z wszystkimi wskazów-

14. żaden operator nie może stać na drabinie, kiedy jest ona

kami dostawcy mającymi na celu zapewnienie wykonania

przemieszczana
15. po zakończeniu pracy należy złożyć drabinę do minimalnej wysokości w pozycji zamkniętej
16. odnieść narzędzia

Sprawdzić, czy rusztowanie wieżowe na kołach jest

zgodnie z zasadami sztuki
2.

Sprawdzić, czy jakiekolwiek zmiany warunków zewnętrznych nie mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania
rusztowania ruchomego (mróz, deszcze, wiatr)
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UŻYTKOWANIE
1.
2.

do 7,00 m, unieść z ziemi regulowane nóżki oraz sta-

niedozwolone jest zwiększanie wysokości rusztowań

bilizatory o nie więcej niż 20 mm i odblokować hamul-

za pomocą drabin, skrzyń lub innych urządzeń

ce w kołach

na podest roboczy należy obowiązkowo wchodzić

3.

nej prędkości chodu

od środka wieży na jeden z trzech możliwych sposobów:
4.
5.

zabrania się zbliżania do linii elektrycznych na odległość
mniejszą niż 5,00 m

dają antypoślizgową powierzchnię i rozmieszczone są
w odległości odpowiadającej przepisowym odstępom

podczas przemieszczania na rusztowaniu nie mogą znajdować się żadne osoby ani przedmioty

»» drabina pionowa ze stopniami, w tym przypadku boczne ramy nośne pełnią funkcję drabiny, ponieważ posia-

podczas przemieszczania nie należy przekraczać normal-

6.

po zakończeniu przemieszczania wsunąć hamulce

»» pochylona drabina ze stopniami

do 4 kółek, ponownie wypoziomować rusztowanie,

»» pochylona drabina ze schodkami

przesunąć stabilizatory do dołu tak, aby zapewnić idealne
przyleganie do podłoża.

3.

wszystkie rusztowania znajdujące się na pomoście, ustawione zgodnie z podanymi wskazówkami, muszą posiadać osłony boczne i deski progowe nawet, gdy używane

4.

KONTROLE, DBAŁOŚĆ, KONSERWACJE
1.

są jako przejścia a nie jako podesty robocze.

należy usunąć zabrudzenia z zaprawy, cementu, lakieru,

jeśli to możliwe, rusztowania wieżowe na kołach używane

itp., które mogły się pojawić na poszczególnych elementach

na zewnątrz budynków muszą być bezpiecznie zamocowane do budynku lub do innej konstrukcji
5.

2.

śruby mocujące i regulacyjne oraz sworznie i tuleje przy

wnoszenie narzędzi i innych materiałów na podesty

poszczególnych złączkach muszą być zawsze dobrze

robocze musi się odbywać wewnątrz wieży, z piętra

nasmarowane

na piętro, przez specjalne otwory wejściowe, za pomocą

3.

sprawdzić każdorazowo przed montażem, czy części

lin o odpowiednich wymiarach wciąganych ręcznie. Jeżeli

są w idealnym stanie i wymienić te zużyte lub uszkodzo-

jest to niemożliwe, przedmioty o wadze nieprzekraczają-

ne za inne tego samego typu, bezwzględnie oryginalne,

cej 50 kg można wciągać po zewnętrznej stronie wieży

zgodnie z wskazówkami producenta

za pomocą lin o odpowiednich wymiarach wciąganych

6.

po pewnym czasie eksploatacji, wg uznania operatora,

4.

podczas przemieszczania, transportu i magazynowania

ręcznie, pionowo, równolegle do wieży i w takiej od-

rusztowań należy dbać o to, by żaden element ruszto-

ległości od niej, by pozostawać w zasięgu działania

wania nie podlegał obciążeniom mogącym spowodować

stabilizatorów.

stałe odkształcenia; unikać zatem nieporządnego skła-

niedozwolone jest stawianie i używanie urządzeń pod-

dowania oraz składowania wraz z materiałami innego

nośnikowych

rodzaju.

7.

zakazane jest skakanie po rusztowaniach

8.

niedozwolone jest realizowanie połączeń mostowych

DOSTĘP DO PODESTÓW ROBOCZYCH

pomiędzy rusztowaniem wieżowym a budynkiem.

Na podest roboczy należy obowiązkowo wchodzić od środka

rusztowania wieżowe nie są zaprojektowane do tego,

wieży, poprzeczki nośnych ram bocznych pełnią funkcję drabiny

by być podnoszone i zawieszane (np. za pomocą dźwigu

dostępowej. Osoby pracujące na rusztowaniu na kołach muszą

budowlanego)

używać zabezpieczenia przed upadkiem połączonego z pasem

9.

bezpieczeństwa, które ograniczy wolne spadanie do nie więcej
PROCEDURY DOTYCZACE PRZEMIESZCZANIA
1.

2.
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niż 0,70 m. Zabezpieczenie to musi biec wzdłuż liny zakotwionej

rusztowania wieżowe na kołach można przemieszczać

u góry do ostatniej poprzeczki ostatniej nośnej ramy bocznej

wyłącznie ręcznie, na podłożach trwałych, płaskich,

oraz u dołu do blokady kół w elemencie podstawy. Zabezpie-

wolnych od przeszkód i dokładnie wypoziomowanych,

czenie przed upadkiem, pas bezpieczeństwa oraz lina muszą

w warunkach bezwietrznych

posiadać homologację. W przypadku wchodzenia na piętra za

przed przystąpieniem do przemieszczenia należy zmniej-

pomocą pochylonej drabiny obowiązują zasady opisane w In-

szyć wysokość całkowitą rusztowania maksymalnie

strukcji użytkowania EN 1298.
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CZYTASZ: Ile kosztuje wypadek w magazynie

ILE KOSZTUJE
WYPADEK
W MAGAZYNIE
TOMASZ CHOJNACKI
W każdym kraju, odpowiednie urzędy lub instytucje przedstawiają dane statystyczne dotyczące
wypadków. Dane zawierają ilości osób poszkodowanych (w tym zabitych), ale także uśrednione dane
dotyczące kosztów wypadków. Na ile te dane są miarodajne?

WSTĘP

PRZYPADEK

Trudno powiedzieć. Pan i pies mają średnio 3 nogi, a matema-

Aby kalkulacje były miarodajne, posłużyć się należy dobrym

tyczna wartość oczekiwana rzutu kostką to 3,5. Na ile użyteczna

materiałem. Bierzemy na warsztat konkretny przypadek,

jest taka średnia? Czy szef BHP, chcąc otrzymać większy budżet

zobrazowany w serwisie youtube.com. Film do przypadku

dla swojego działu, wykorzystując w rozmowach uśrednione

znajduje się na poniższej stronie: https://www.youtube.com/

wartości finansowe, nie zdyskredytuje tym samym istoty za-

watch?v=XqmDRRZjaeU

gadnienia? Być może konkretne obliczenia będą bardziej praktyczne?

Dlaczego ten? Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło
„Warehouse accident”, a następnie wyświetlić filmy wg ilości

Niniejszy artykuł ma użytkowy charakter i zawartymi tutaj

wyświetleń. Wybieramy ten najpopularniejszy. Może 9 mln

danymi, może służyć jako uproszczony kalkulator racjonalności

wyświetleń wypadku w magazynie to nie to samo co 5 mld wy-

inwestycji w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne w obiek-

świetleń wakacyjnego hitu, ale wziąwszy pod uwagę charakter

cie magazynowym. Autor chciałby tym samym dostarczyć

filmu, taka oglądalność świadczy o dużym zainteresowaniu (mię-

czytelnikowi, wymierne narzędzie oceny kosztu potencjalnego

dzynarodowego) społeczeństwa takimi zdarzeniami. Dlaczego?

wypadku w jego własnym magazynie.

Atrakcyjność filmu jest zdeterminowana połączeniem kilku
elementów: spektakularności filmu wynikającej ze zniszczeń,
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Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=XqmDRRZjaeU

rzadkości występowania takiego zdarzenia i … niestety, ale

A1. Straty w regałach.

obecności poszkodowanych. Jedna z wersji omawianego wideo

Wbrew pozorom, wyznaczenie ilości widocznych regałów nie

jest komentowana przez zagranicznych, anglojęzycznych dzien-

jest takie proste. Ilość zawalonych rzędów wynosi 7, liczba

nikarzy, którzy swoimi komentarzami wykazują totalny brak

poziomów składowania wynosi 7, ale jaka jest długość rzędów?

rozumienia technologii regałowej, a podsumowany śmiechem

Znajomość pojęcia perspektywy zbieżnej podpowiada nam, że

reportaż nazywają „fail of the day”.

połowa rzędu wypada przy 9-tej zatoce, ale możemy to spraw-

W przedstawionej sytuacji mamy najprawdopodobniej do

dzić jeszcze mając w orężu elementarną wiedzę z fizyki. Przy

czynienia z wypadkiem śmiertelnym lub co najmniej bardzo

założeniu prędkości jazdy wózka 6 km/h i 30 sek. jazdy (patrz

ciężkim i dla rozsądnych ludzi, nie jest to zabawne. Rozważania

zegar na dole), otrzymujemy wynik ok. 50 m, co daje nam ok.

o bezpieczeństwie sprowadzają się w istocie nie do wskaźników

18 zatok regałowych o długości 2700 mm. W każdej zatoce są

biznesowych, ale do ludzkiego życia i zdrowia. Pokazuje to tym

3 stosy palet. Łączna ilość strat to regały dla (7 × 7 × 54) 2646

samym istotę obecności człowieka nie tylko w obszarze zarzą-

miejsc paletowych. Wartość miejsca paletowego to ok 25 EUR.

dzania zasobami ludzkimi czy BHP, ale konkretnie w logistyce.
A2. Straty wynikające z instalacji regałów.
KALKULACJA WYPADKU

Z filmu widać, że zawalone regały są częścią większej instalacji,

Naszą analizę dzielimy na 4 części: (A) straty majątku, (B) obsługa

więc obliczenie kosztu również uśrednimy i policzymy 1 EUR za

wypadku, (C) koszty przedsiębiorstwa, (D) odbudowa oraz (E)

miejsce paletowe.

pozostałe.
A3. Zniszczone środki transportu
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STRATY MAJĄTKU

Na filmie widzimy zaparkowane 2 wózki ręczne oraz 1 wó-

Straty w majątku dzielimy na: straty w samych regałach, straty

zek z masztem wysuwnym. Dwa pierwsze kosztują niewiele

pieniędzy wynikające z ich instalacji, zniszczenia wózków, straty

(250 EUR/szt.), ale nieco kłopotliwy jest reach-truck. Dobrej kla-

pieniędzy wynikające z przeprowadzania procesów zakupowych

sy wózki w kolorze żółtym produkuje jeden producent niemiecki

oraz nadzorowania prac, a także ze strat wynikających z wartości

oraz dwóch amerykańskich, ale wszyscy znajdują się w pierwszej

zniszczonych towarów.

10-ce rankingu producentów. Przyjmujemy cenę 30.000 EUR.
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CZYTASZ: Ile kosztuje wypadek w magazynie

A4. Procesy zakupowe
Realizacja każdej inwestycji wymaga konsumpcji określonego
czasu pracowników odpowiedzialnych za kontakty z dostawcami
i doradcami w celu przygotowania i zrealizowania inwestycji.
Dokładna ocena byłaby tutaj zbyt obszerna, ale można uznać, że
czas potrzebny na wszystkie czynności zabierze ok. 10 dni roboczych (dla całej instalacji) i jest on niepodzielny. Koszt pracy (nie
wynagrodzenie) specjalisty przyjmujemy na poziomie 2500 EUR.

W przedstawionej sytuacji
mamy najprawdopodobniej
do czynienia z wypadkiem
śmiertelnym lub co najmniej

A5. Zniszczone towary
Policzyliśmy, że zawalona część systemu regałowego to 2646

bardzo ciężkim i dla rozsądnych

miejsc paletowych. W praktyce, wypełnienie regałów w 100%

ludzi, nie jest to zabawne.

jest rzadkie (co również powinno uwzględniać się w trakcie
projektowania oraz liczenia zapasów), stąd po ocenie wizualnej

Rozważania o bezpieczeństwie

przyjmujemy wypełnienie na poziomie 0,95. Ilość zniszczonych

sprowadzają się w istocie nie do

towarów wyniesie więc 2514 jednostek.
Możliwe, że część dóbr da się odzyskać. Tylko jak to policzyć?
Co znajduje się na paletach? Skąd wiadomo, że towar nie uległ

wskaźników biznesowych, ale do
ludzkiego życia i zdrowia.

całkowitemu zniszczeniu? Jaka jest wartość jednej palety?
Ze zdjęć widać, że na paletach nie stały pralki, ani lodówki. Na
zdjęciach przed zawaleniem oraz po zawaleniu widać jakieś butelki. Palety wydają się standardowe (tj. EUR 1, 800 × 1200 mm),
a palety zawierają chyba różnego typu opakowania zbiorcze.
Na dole ujęcia widać pracowników, którzy prawdopodobnie

Wychodzi nam sterta o wysokości ok. 3,5 m, co wystający

realizują proces komisjonowania lub konfekcjonowania w strefie

3-sekcyjny maszt wózka wydaje się dodatkowo potwierdzać.

składowania (ubrania wiszące na regałach). Zakładamy, że jest

Zakładamy, że 10-osobowa ekipa będzie usuwać 200 m3 ma-

to branża FMCG. Wartość jednostki ładunkowej to 2.000 EUR,

teriałów każdego dnia, zwalniając tym samym średnio jedyne

a my zakładamy, że odzyskamy pełnowartościowy towar dla

60m2 powierzchni magazynu. Poza magazynem też muszą być

10% jednostek, a więc dla 251 palet. Stracie poddajemy więc

do tego zatrudnieni jacyś ludzie, załóżmy, że 5-ciu. Łącznie mamy

2262 jednostki paletowe.

15 osób pracujących przez miesiąc, których koszt zatrudnienia
wynosi 2.500 EUR. Do tego koszt pracy urządzeń, w ilości

OBSŁUGA WYPADKU

4 wynajmowanych wózków czołowych elektrycznych (100 EUR/

Bardzo ciekawe jest to, że tygodnie czy miesiące pracy zostały

dzień), pracujących ok. 20-25h dziennie (0,5 EUR/h).

utracone w okresie kilkudziesięciu sekund. Ta krótka chwila wywołuje konieczność posprzątania dużego bałaganu. W sytuacji

Łączne koszty wyniosą więc 37.500 EUR kosztów pracy ludzkiej oraz 3.500 EUR kosztów pracy urządzeń.

naszego przykładu, idealnie sprawdzają się słowa Pana Profesora Tadeusza Kotarbińskiego, który pisał że „nieporządek robi

B2. Zatrzymanie pracy magazynu

się sam, o porządek trzeba zadbać”. Może gdyby zadbano o np.

Przerwana praca magazynu nie oznacza, że koszty znikają. Dużą

podnoszenie świadomości zagrożeń i kwalifikacji zawodowych,

część z nich niestety dalej trzeba ponosić i choć ich wyznaczenie

nie porządek by się nie zrobił…

jest bardzo kłopotliwe na podstawie jedynie krótkiego wideo, to
jednak uwzględnić to musimy.

B1. Fizyczne usunięcie towarów i wyposażenia

Elementy eksploatacyjne są zdeterminowane przez aspekty,

Usuwanie sterty zniszczonych towarów jest nie tylko kłopotliwe

których na filmie nie widać. Mamy tu koszty oświetlenia, prądu,

w realizacji, ale również trudne w oszacowaniu czasu potrzeb-

utrzymanie sieci, ogrzewanie, licencje, koszty wynajmu sprzę-

nego na realizację tego zadania. Ile tego jest? Na posadzce leży

tu, a także podatki, ochronę, wywóz nieczystości, sprzątanie

7 rzędów regałów, z których każdy to ok. 500 m . Łącznie ok.

obiektu i wiele innych. Najprościej będzie jeśli określimy ogólny

3500 m , leżące na 1000 m (patrz obliczenia w punkcie B2).

koszt eksploatacji magazynu w odniesieniu do 1 m2 na poziomie

3

3

2
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10 EUR/miesiąc. A jaka jest powierzchnia? Widoczny na ekranie

KOSZTY PRZEDSIĘBIORSTWA

obszar wypadku to ok. 55 × 17 m. Do obliczeń przyjmujemy, że

Rozporządzenie w sprawie Ogólnych Przepisów BHP tak często

zamknięty obszar ma wymiary 60x25m co daje powierzchnię

przywołuje zakres odpowiedzialności Pracodawcy w magazynie,

1500 m , a to z kolei zwraca wynik 15.000 EUR.

że ryzyko poniesienia choćby najmniejszego wypadku natych-

2

Wstrzymanie pracy magazynu oznacza brak możliwości przyjmowania zaplanowanych wcześniej dostaw, a przecież niektóre

miast powinna stawiać Zarządcę na nogi. Choćby ze względu na
koszty finansowe.

dostawy już jadą, a w przypadku ich nie przyjęcia zablokowany
jest samochód lub konieczne jest zmagazynowanie towaru.

C1. Odszkodowania

W przypadku wysyłek, nie możliwe jest teraz zrealizowanie za-

Wydaje się, że niefrasobliwość operatora na filmie jest bezspor-

mówień Klientów, a w wielu wypadkach oznacza to konieczność

na, ale co jeśli okaże się, że sąd stwierdzi, że pracodawca nie

ponoszenia kar finansowych. Niestety, mamy tutaj kompletny

zagwarantował odpowiednich systemów ochronnych (systemy

brak danych. Dokonujemy ogólnego założenia strat w wysokości

wózkowe, ochraniacze na słupach) i/lub nie zadbał o właściwe

25.000 EUR.

szkolenia dla pracowników (szkolenie dotyczące eksploatacji
regałów, szkolenie PRSES czy też uprawnienia do pracy na wóz-

B3. Dodatkowa praca związana z obsługą wypadku

kach)? Zakładamy więc, odszkodowanie dla jednej osoby poszko-

Obecność wypadku oznacza konieczność dodatkowych czynno-

dowanej śmiertelnie, a dla drugiej ciężko (tak jak wydaje się to

ści „biurowych” jakie należy realizować. Zakłada się, że pochłania

zaistniało na filmie), odpowiednio: 100.000 EUR i 50.000 EUR.

to czas pracy 2 pracowników biurowych, a więc 5.000 EUR
miesięcznie. Załóżmy, że sytuacja trwa 2 miesiące.

C2. Utrata czasu pracy
Na filmie pokazało się 4-ech pracowników, ale zakładamy, że

B4. Sprzątanie końcowe i przywracanie stanu

było ich więcej, np. 8-miu. Przyjmujemy koszt pracownika na

Bezpośrednio po usunięciu powstałego bałaganu, magazyn nie

poziomie 2000 EUR. Zakładamy, że pracownicy, pomimo zdol-

jest w stanie natychmiast rozpocząć pracy. Czas jego zablokowa-

ności do pracy, nie będą pracować przez jeden miesiąc. Mamy

nia jest wydłużony ze względu na dochodzenie, planowanie jego

więc 8 kosztów miesięcznych.

przywrócenia, usuwanie usterek dodatkowych (np. posadzki,
elementów hali, itd.) i montaż regałów poprzedzony oczywiście

C3. Straty moralne

procesem zakupowym. Przyjmowanie dostaw i realizacja wysy-

Te straty jest najtrudniej wyznaczyć. Sam film opublikowany

łek dalej są wstrzymane. Magazyn trzeba dokładnie posprzątać

w internecie stanowi już przeogromną antyreklamę. Możemy

i przygotować ponownie do ponownego użytkowania. Ponownie

stracić Klienta w wyniku utraty dobrego wizerunku (myślenie,

dokonujemy ogólnego założenia kosztu 25.000 EUR.

że firma nie dba o bezpieczeństwo, ludzie pracujący tutaj tracą
życie) lub w wyniku utraty ciągłości obsługi. Załóżmy, że w ciągu

B5. Dochodzenie powypadkowe

roku Klient Y przynosił nam zysk w wysokości 200.000 EUR,

W przypadku ofiar śmiertelnych obecność prokuratora jest

a my tracimy tego właśnie Klienta. Oszacowanie kwoty jest

nieunikniona. Pojawiają się koszty wynikające z obsługi praw-

strzałem, ale chyba i tak jest też stosunkowo nieduże.

nej, dodatkowych czynności wewnętrznych, przeprowadzania

Być może na wartości stracą akcje firmy lub nie sfinalizowa-

dodatkowych badań technicznych, itp. Dochodzenie nie trwa

ne zostaną określone przedsięwzięcia handlowe. Tego już nie

również 2 tygodnie, ale znacznie dłużej. Zakładamy łączny

uwzględniamy.

koszt 100.000 EUR (liczony również po przywróceniu pracy
magazynu).

ODBUDOWA
Zakładamy, że działalność firmy została zaburzona, ale nie za-

B6. Koszty dodatkowe

trzymana. Plan odbudowy magazynu przewiduje przywrócenie

Wypadek to nie tylko straty materialne oraz ich sprzątanie,

jego funkcjonalności.

ale również dodatkowe koszty przedsiębiorstwa. Zakładamy
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dodatkowo wywóz towarów, zwroty kosztów za obce palety,

D1. Zakupy wyposażenia podstawowego

utylizację towarów, ekspertyzy zewnętrzne oraz wiele innych

Zniszczony sprzęt należy zastąpić nowym. Na wszelki wypadek,

rzeczy, których nie jesteśmy w stanie wyszczególnić na podsta-

zdemontowane będą również 2 rzędy regałów, które (wydaje się)

wie klipu wideo. Zakładamy 100.000 EUR.

nie uległy uszkodzeniom, przez co nasza instalacja obejmie łącz-
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CZYTASZ: Ile kosztuje wypadek w magazynie

nie 3402 miejsca paletowe. Każde kosztuje 25 EUR. Do tego in-

Przy okazji odbudowy, ponownie instalujemy sieć wi-fi (5.000

stalacja, 1 EUR/miejsce paletowe. Koszty transportu pomijamy.

EUR), kupujemy nowe skanery (5.000 EUR) oraz drukarkę

W zakresie wózków, odkupić należy nowych wózek z masz-

(1.000 EUR).

tem wysuwnym (reach-truck) oraz 2 wózki prowadzone, ręczne.
POZOSTAŁE KOSZTY

Nakłady jak wcześniej, tj. 30.500 EUR.

E1. Profilaktyka
D2. Wyposażenie oraz instalacje dodatkowe

Aby zabezpieczyć się przed zaistniałą sytuacją w przyszłości,

Tym razem, nowy sprzęt wyposażony będzie w elementy

przewiduje się inwestycję w profilaktykę. Od firmy konsultingowej

ochronne. Dokupuje się tym samym ok. 150 sztuk ochraniaczy

w zakresie BHP kupuje się projekt bezpieczeństwa (6.000 EUR),

(tj. ochraniaczy słupów i ram, na łączną kwotę 2.500 EUR),

a pracowników wysyła się na szkolenia (np. PRSES, użytkowanie

nanosi się ponownie oznakowanie poziome (3.000 EUR), a do

regałów, bezpieczna praca w magazynie), co kosztuje 10.000

wózków dokupuje się jakieś rozwiązania zwiększające bezpie-

EUR. Dodatkowo kupuje się pełny zestaw odzieży ochronnej

czeństwo pracy (5.000 EUR).

dla wszystkich pracowników w najlepszej jakości (8 × 200 EUR).

Lp.

Rodzaj straty

Jednostka miary i ilość

Koszt jedn.

Łącznie

A

ZNISZCZENIA MATERIAŁOWE

4,62 mln €

A1

Wartość zniszczonych regałów

2646 miejsc paletowych

25 EUR

66.150 €

A2

Instalacja regałów

2646 miejsc paletowych

1 EUR

2.646 €

A3

Środki transportu

Łącznie 3 wózki

zależnie od typu

30.500 €

A4

Procesy zakupowe oraz nadzór

10 dni roboczych

120 EUR/dzień

1.200 €

A5

Zniszczone towary

2262 jednostki paletowe

B

OBSŁUGA WYPADKU

B1

Fizyczne usunięcie towarów i sprzętu

1-miesięczny koszt pracy ludzi oraz urządzeń

zależnie od typu

41.000 €

B2

Zatrzymanie pracy magazynu

eksploatacja obiektu oraz wstrzymanie procesów

Zależne od typu

40.000 €

B3

Dodatkowa praca związana z obsługą wypadku

2-miesięczny koszt pracy 2 pracowników

2.500 EUR/ pracownika

10.000 €

B4

Sprzątanie końcowe i przywracanie stanu

Czynności dodatkowe- założenia ogólne

25.000 EUR

25.000 €

B5

Dochodzenie powypadkowe

Ocena szacunkowa za całość działań

100.000 EUR

100.000 €

B6

Koszty dodatkowe

Ocena szacunkowa za elementy dodatkowe

100.000 EUR

100.000 €

C

KOSZTY PRZEDSIĘBIORSTWA

C1

Odszkodowania

Odszkodowanie za wypadek ciężki oraz śmiertelny

C2

Utrata czasu pracy

C3

Straty moralne

D

ODBUDOWA

D1

Zakupy wyposażenie podstawowego

regały magazynowe oraz środki transportu

zależnie od typu

118.952 €

D2

Wyposażenie oraz instalacje dodatkowe

różne rodzaje wyposażenia

zależnie od typu

21.500 €

2.000 EUR

4,52 mln €
316.000 €

366.000 €
zależnie od szkody

150.000 €

Ograniczenie możliwości wykorzystania zasobów pracowników magazynowych

2.000 EUR
/pracownika

16.000 €

Straty finansowe wynikające z utraty wizerunku

200.000 EUR

200.000 €
140.452 €

E

PROFILAKTYKA

90.600 €

E1

Profilaktyka – działania prewencyjne

różnego typu akcje i działania profilaktyczne

zależnie od typu

17.600 €

E2

Pozostałe

różnego typu działania, nie wyszczególnione do tej pory

zależnie od typu

73.000 €
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E2. Pozostałe

»» oznakowanie poziome wraz ze znakami ostrzegawczymi

Przedstawione powyżej koszty i straty nie stanowią pełnego zbioru

(3.000 €),

wszystkich wydatków wynikających z wypadku. Nawet jeśli ich

»» przygotowanie i wprowadzenie instrukcji pracy w obiekcie, ma-

nie widać, to mimo wszystko należy cokolwiek więcej założyć, aby

jących na celu eliminację jednoczesnej pracy w jednym korytarzu

uczynić poniższe kalkulacje jeszcze bardziej miarodajnymi. Doda-

wielu osób i wózków oraz odstawiania ładunków w tym kory-

jemy więc koszty naprawy posadzki (30.000 EUR), zakup oryginal-

tarzu oraz wyegzekwowanie pracy wg nowych zasad (2.000 €).

nych palet (3000 szt. × 10 EUR), wynajem magazynu pomocniczego
na jeszcze jeden miesiąc (np. 2.000 EUR), usługę odbioru regałów

Łączny nakład finansowy na wyszczególnione powyżej

po ich instalacji przez podmiot zewnętrzny (1.000 EUR) oraz zwięk-

elementy to 23.500 €. Po drugiej stronie zaś mamy 5,533 mln €.

sza się wsparcie finansowe dla działu BHP w kwocie 10.000 EUR.

Warto zauważyć, że do tej straty doszło w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund i nie potrzebne były żadne specjalne działania

ANALIZA WYPADKU

(podkładanie ładunków wybuchowych, trzęsienie ziemi czy piły

W praktyce istnieje mnóstwo sytuacji powodujących zawalenie

spalinowe). Co więcej, uderzony został nie słup (główny element

regałów (nieprawidłowa eksploatacja, uszkodzenia mechanicz-

nośny konstrukcji), ale belka! Sytuacja ta, obrazuje tym samym jak

ne, błąd projektowy, zmiana konfiguracji, błędny montaż, itd.).

duże jest ryzyko użytkowania regałów, nawet w nie wielkim ma-

W niniejszym wypadku, bezpośrednim powodem zawalenia było

gazynie), a także jak niewielkim kosztem są działania prewencyjne

uderzenie wózkiem w regał i w tym miejscu moglibyśmy zamknąć

na tle łącznych możliwych strat finansowych. W naszym wypadku

analizę tej sytuacji. Natomiast zapobieżenie takiej sytuacji można

jest to zaledwie 0,4%.

było wykonać na wiele sposobów. Zestawiamy je wszystkie,
włącznie z ich szacunkowymi kosztami w skali roku:

ZAKOŃCZENIE

»» ogólna profilaktyka w zakresie BHP realizowana przez specja-

Przedstawione obliczenia są szacunkowe. Przy tak nietypowych

listę BHP (12.000 €),

kalkulacjach, indywidualne dane (przede wszystkim wartości

»» regularne szkolenia w zakresie świadomości zagrożeń występujących (3.000 €),

ładunków) stworzą dość szeroką tolerancję błędu, przez co brak
przyjęcia pewnych danych szczegółowych (amortyzacje czę-

»» rozszerzenie kompetencji kierownika magazynu o szkolenie

ściowe, kwoty netto i brutto, wartości księgowe, itp.) nie będzie

PRSES (szkolenie, zwiększenie wynagrodzenia) i wynikający

szkodliwy dla naszych wyników. Obliczenia można wykorzystać

z tego wyższy poziom codziennej kontroli bezpieczeństwa (dla

jako silny argument techniczno-finansowy w celu wyegzekwo-

2 pracowników 1.000 €),

wania od szefa zwiększenia budżetu na podniesienie poziomu

»» instalacja ochraniaczy słupów i ram (2.500 €),

bezpieczeństwa w magazynie.

OD AUTORA

Nazywam się Tomasz Chojnacki. Pracuję w biurze

nikających z zaistnienia wypadku, które można

planistyczno-projektowym METROPLAN POL-

zaaplikować dla własnego magazynu w ramach

SKA, a także jestem członkiem Komitetu Tech-

działań szkoleniowych, symulacyjnych, prewen-

nicznego Regałów przy PSTM oraz Przewodniczą-

cyjnych czy też profilaktycznych będących pod-

cym Komitetu ds. Szkoleń przy PSTM. W swoim

stawą do wprowadzenia określonych rozwiązań

zawodowym życiu, oprócz specjalistycznego do-

w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

radztwa i zaprojektowania 60 magazynów, prze-

Ogrom strat powstających w wyniku tego typu

szkoliłem również kilkaset osób w zakresie aspek-

wypadków może też być silnym argumentem

tów bezpieczeństwa w magazynie i wykonałem

podnoszącym świadomość zagrożeń oraz istoty

prace tego typu w blisko 200 obiektach.

bezpieczeństwa, które bezustannie powinny być

Przedstawione w poniższym artykule kalku-
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lacje stanowią przykład strat finansowych wyFot. archiwum autora
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podtrzymywane.

bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Rozwiązania ochronne w magazynie

Regały wjezdne z odbojnikami i prowadnicami wózka

Fot. PROMAG

ROZWIĄZANIA
OCHRONNE
W MAGAZYNIE
PROMAG
Nie ulega wątpliwości, że największą rolę w zachowaniu bezpieczeństwa w magazynie ma człowiek. Bez
poczucia odpowiedzialności, zachowania procedur, właściwego nadzoru i kontroli oraz dbałości o odpowiedni
poziom wiedzy pracowników trudno, oczekiwać by było to w pełni bezpieczne miejsce pracy. Niemniej
jednak wielu wypadków i uszkodzeń regałów można uniknąć, montując wyposażenie dodatkowe, które np.
zabezpiecza regały przed uderzeniami wózków widłowych.
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Niektóre z tych produktów można do-

wyższe niż jednorazowy zakup wyposa-

dłowego przy układaniu palet w regale,

kupić w trakcie użytkowania regałów.

żenia dodatkowego.

gdyż zmniejszają luzy manipulacyjne.

Niemniej jednak zalecane jest, aby od sa-

Do najczęściej spotykanych rozwiązań

»» odbojnice ram regałów – podobnie jak

mego początku użytkowania wzmacniać

zwiększających bezpieczeństwo użytko-

odbojniki przejmują uderzenia wózka

bezpieczeństwo konstrukcji regałowych.

wania regałów należą:

ale montowane są na frontach rzędów

Jest to szczególnie ważne w magazynach,

»» odbojniki słupa regału – są to osłony

regałów. W ten sposób chronią nie tyl-

gdzie ruch wózków jest nasilony i/lub

przymocowane do posadzki magazy-

ko słupy regałów ale też skratowania.

gdzie kultura jazdy wózkami jest niska.

nu, które przejmują siłę z jaką wózek

Jednak ich zastosowanie zmniejsza

W praktyce firmy wzbraniają się przed

może uderzyć w regał. Pełnią one rolę

szerokość dróg transportowych.

ponoszeniem dodatkowych kosztów,

swoistej tarczy dla słupów regałów.

»» ograniczniki palet – stosowane są

związanych z zakupem wyposażenia, bez

Klient musi podjąć decyzję czy montuje

w celu zapobieżenia przypadkowym

którego magazyn może funkcjonować.

odbojniki przy każdym słupie narażo-

zderzeniom palet w regale i zabezpie-

Jednak po kilku wymianach uszkodzonych

nym na uderzenia czy tylko w punktach

czają przed wypchnięciem ładunku

słupów regałów, zmieniają zdanie. Koszty

najbardziej newralgicznych. Odbojniki

z jednej strony przy wkładaniu go z dru-

napraw regałów i przestojów w magazy-

bowiem wymagają większej precyzji

giej strony regału. Są to poziome belki

nie okazują się bowiem zdecydowanie

pracy ze strony operatora wózka wi-

przykręcane na wysokości ok. 10 cm
nad belką nośną z tyłu każdego gniazda
paletowego.
»» półki z kraty pomostowej lub z płyty wiórowej – stanowią wypełnienie
gniazd regałowych, tworząc z regału
paletowego wersję półkową, dostosowaną do składowania nie tylko europalet. Rozwiązanie to zabezpiecza przed
niewpasowaniem się paletą w belki
nośne lub przed osuwaniem się palet
uszkodzonych lub o wymiarach innych
niż palety euro. Rozwiązanie to jest
wymagane w przypadku, gdy w rzędzie
regałowym przewidziane zostały trasy
przejazdów wózków widłowych lub
przejścia dla pieszych. Wówczas, ze
względów bezpieczeństwa, pierwszy
poziom składowania nad tymi przejazdami musi zostać wypełniony, aby
zapobiec ewentualnemu upadkowi ładunku na wózek lub pracownika.
»» prowadnice wózka – są to swego rodzaju szyny umieszczone wzdłuż korytarzy roboczych. Uniemożliwiają zjechanie wózkiem w bok i tym samym
uderzenie w regał. Wadą tego rozwiązania jest brak możliwości składowania
towaru na posadzce.
Na bezpieczne użytkowanie regałów
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ma wpływ praca wózkami widłowymi,
Regały rzędowe z odbojnikami, odbojnicami i z wypełnieniem z kraty pomostowej

E K S P L O A T A C J A

Fot. PROMAG

bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Rozwiązania ochronne w magazynie

a w tym przede wszystkim doświadczenie operatorów tych wózków. Dlatego
nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Na bezpieczne użytkowanie regałów ma wpływ

przy użytkowaniu wózków jezdniowych

praca wózkami widłowymi, a w tym przede

z napędem silnikowym wprowadza wyma-

wszystkim doświadczenie operatorów tych wózków.

gania jakie musi spełniać operator wózka
widłowego. Poza tym wózki muszą być też
dopuszczone do poruszania się po magazynie. W przypadku wózków jezdniowych
z elektrycznym napędem jazdy takim dopuszczeniem jest zgłoszenie do UDT. Wymóg zgłaszania wózków napędzanych do
UDT powoduje, że w zakładzie pracy nie
może pracować wózek niebezpieczny, niesprawny lub nieprawidłowo oznaczony.
Obowiązkiem pracodawcy jest utrzymywanie wózków w dobrym stanie technicznym i dokonywanie ich przeglądów,
podobnie jak to ma miejsce w przypadku
regałów. Przed oddaniem wózków do
użytkowania pracodawca musi przygotować regulamin określający zasady ruchu
wózkami na terenie zakładu pracy. Z tym
regulaminem muszą zapoznać się wszyscy
użytkujący wózki w przedsiębiorstwie.
Wózki również mogą być wyposażone
w systemy zwiększające bezpieczeństwo
pracy np.: system wykrywający i rejestru-

Fot. PROMAG

Układanie towaru na regałach

jący uderzenia wózka, system bezpiecznego cofania wózka, systemy ograniczenia prędkości jazdy, systemy kamer czy
systemy kontroli masy ładunku. Niektóre
z nich znajdują się w standardowym wyposażeniu wózków widłowych, inne stanowią rozwiązania opcjonalne.
Oczywiście nawet najlepsze zabezpieczenia nie wyeliminują ryzyka związanego z wypadkami w magazynach, jeżeli
człowiek nie będzie przestrzegał zasad
bhp. Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest automatyzacja procesów
poprzez zastosowanie automatycznych
systemów składowania i transportu,
w których udział człowieka sprowadza
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się do roli zarządzającego systemem.
Fot. PROMAG

Regały paletowe rzędowe z odbojnikami
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ELEMENTY
WYPOSAŻENIA
POPRAWIAJĄCE
BEZPIECZEŃSTWO
ROBERT POŁAWSKI
Prawidłowa i przemyślana organizacja pracy magazynu, powinna zapewnić maksimum bezpieczeństwa
pracującym w nim ludziom. Zaczyna się ona już na etapie projektowania magazynu, a kończy na
codziennej kontroli infrastruktury magazynowej oraz elementów służących do jej ochrony.
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W magazynach bardzo często znajdują

W pierwszej kolejności zabezpieczeniu

towane przed regałami. Dodatkowymi

zastosowanie regały pozwalające skła-

podlegają systemy regałów wysokiego

elementem który może skutecznie osłabić

dować towary na dużych wysokościach,

składowania. Bezpośrednie uderzenie

skutki uderzenia, są osłony montowane

pomiędzy którymi przemieszczają się lu-

wózkiem widłowym w niezabezpieczony

bezpośrednio na słup. Wykonane z me-

dzie i pracują wózki widłowe bądź pale-

słup, powoduje jego uszkodzenie osła-

talu z wypełnieniem ze wysokospienionej

towe. Nieuwaga lub awaria sprzętu może

biające całą konstrukcję regału a w naj-

pianki lub z wysokoudarowego tworzy-

zatem okazać się tragiczna w skutkach,

gorszym wypadku zawalenie się całych

wa o specjalnym kształcie absorbującym

jeśli magazyn nie zostanie wyposażony

bloków regałów. W skrajnych przypad-

energię uderzenia.

w odpowiednie zabezpieczenia. Dostępne

kach może dojść do katastrofy, nawet

Niezwykle ważnym elementem popra-

obecnie na rynku nowoczesne rozwiąza-

ze skutkiem tragicznym dla ludzi. Pod-

wiającym bezpieczeństwo przebywają-

nia pozwalają uniknąć wielu niebezpie-

stawowym i skutecznym rozwiązaniem

cych w magazynie osób, jest prawidło-

czeństw, wynikających najczęściej z nie-

są metalowe czołowe osłony słupów

we wytyczenie dróg przejazdowych dla

uwagi pracowników.

oraz boczne osłony ram nośnych mon-

środków transportu oraz tras poruszania

E K S P L O A T A C J A

bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Elementy wyposażenia poprawiające bezpieczeństwo

Barierki oraz odbojnice kauczukowe

Fot. Besa

się pracowników. Ważne jest zaprojekto-

Częstym przypadkiem w logistyce

stałe – wykonane z plastiku oraz metalo-

wanie tych dróg w taki sposób aby miejsca

magazynowej są czasowe wyłączenia

we. Przy prostych wygrodzeniach można

krzyżowania się tych szlaków zmusza-

niektórych obszarów z ogólnej dostęp-

się posiłkować plastikowymi słupkami

ło ich użytkowników do maksymalnej

ności. Z reguły wiąże się to dłuższą pracą

przestawnymi z rozciągniętym pomiędzy

koncentracji. Najprostszym i najtańszym

w korytarzach regałów paletowych lub

nimi plastikowym łańcuchem.

rozwiązaniem jest wytyczenie dróg za

potrzeby serwisu lub naprawy niektó-

Pomimo że wyposażenie magazynu

pomocą malowania linii w kolorze ostrze-

rych elementów infrastruktury magazy-

w dodatkowe elementy poprawiające

gawczym lub naklejanie specjalnych taśm

nowej. W tym przypadku niezbędne jest

bezpieczeństwo wymaga dodatkowych

na podłogę. Zdecydowanie lepszym spo-

zabezpieczenie terenu za pomocą barier

nakładów finansowych, zdrowie i życie

sobem jest ustawienie stalowych barier

tymczasowych. Są one dostępne jako

pracowników powinny być priorytetem

ochronnych zabezpieczających pieszych

konstrukcje składane (harmonijkowe),

dla każdego nowoczesnego pracodawcy.

w sposób fizyczny ale także zwiększający widoczność tych tras dla kierowców
wózków. Aby uniknąć kolizji pomiędzy
wózkami, w miejscach słabowidocznych
instaluje się specjalne lustra przemysłowe poszerzające pole widzenia, Służą one
jednocześnie pieszym, którzy mogą być
w niebezpieczeństwie nie widząc wyjeżdżającego wózka.
Często w magazynach jest doraźna potrzeba przeciągnięcia kabli elektrycznych
lub innych przewodów technologicznych.
Miejsca w których przechodzą one przez
trasy przejazdu wózków i ciągi piesze, powinny być zabezpieczone przez zastosowanie progów kablowych lub pomostów
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przejazdowych.
Fot. Besa

Odbojnice z tworzywa sztucznego
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Fot. OMV Polska

STATYCZNE
ZABEZPIECZENIA
REGAŁÓW
DZIAŁ REGAŁÓW OMV POLSKA
Każdy użytkownik magazynu dąży do intensyfikacji procesów logistycznych w swoim obiekcie. Zwiększony
ruch, szybkość pracy, sezonowość, czy duża rotacja personelu przyczyniać się mogą do uszkodzeń
w przestrzeni magazynowej. Przy większości realizowanych projektów Klienci, oprócz systemów składowania,
podejmują decyzję o zakupie dodatkowych zabezpieczeń instalacji regałowych.
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bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Statyczne zabezpieczenia regałów

W OMV Polska dostrzegamy, że na prze-

potencjalne zagrożenia w tym obszarze,

słupów regałowych oraz klasyczne belki

strzeni ostatnich lat znacząco poprawiła

począwszy od prostych zabezpieczeń

drewniane. Profile stalowe nie potrzebują

się świadomość osób decyzyjnych w kon-

z przykręcanej blachy lub płyty, aż po

co prawda dużo dodatkowej przestrzeni,

tekście bezpieczeństwa pracy w magazy-

rozwiązania zintegrowane. Doskonałym

natomiast nie dają aż tak solidnej ochro-

nie. Coraz częściej zdają sobie oni sprawę

ich przykładem są masywne stalowe od-

ny. Co więcej nie sprężynują jak drewno

z tego jak istotne jest zastosowanie od-

bojnice słupa, które tylną częścią obej-

przy uderzeniu i zazwyczaj po bliskim

powiednich odbojnic, barier i innych ma-

mują całą ramę aż do tylnego słupa. Ich

spotkaniu z wózkiem wymagają szybkiej

teriałów zabezpieczających przed ko-

dodatkową zaletą jest fakt, że pełnią rolę

wymiany. Rozwiązanie z belką drewnianą,

lizjami. Nadal jednak częstym błędem

centrownika palety.

choć wymaga poświęcenia dodatkowej

pozostaje nieregularna obserwacja stanu

Kluczowymi elementami decydujący-

technicznego zarówno samych regałów,

mi o stabilności konstrukcji regałowych

jak i elementów zabezpieczających. Ze

są zewnętrzne ramy regału. Najczęściej

W niektórych sytuacjach dla użytkowni-

swojej strony podkreślamy istotę bieżą-

spotykane sposoby ich ochrony to profile

ka powierzchni magazynowej cenna jest jak

cych, samodzielnych przeglądów oraz

stalowe mocowane do skrajnych osłon

najmniejsza ingerencja mechaniczna w po-

powierzchni między regałami, w praktyce
sprawdza się znacznie lepiej.

przeglądów eksperckich dokonywanych
regularnie co roku. Tego rodzaju działania
mają znaczący wpływ na minimalizację
ryzyka wystąpienia uszkodzeń.
Poza regularnymi przeglądami istotne
są elementy zabezpieczeń systemów magazynowych. Naszym Klientom oferujemy
szeroką gamę klasycznych kotwionych
odbojnic regałowych. Wszystkie one dobierane są przez nas indywidualnie do
każdego projektu. Oferta rynkowa pozwala wybrać spośród rozwiązań zróżnicowanych pod względem surowca, wielkości,
kształtu, wysokości, czy sposobu montażu.
Przykładowo, pośród odbojnic stalowych
możemy znaleźć zarówno standardowe
ochraniacze prasowane o kanciastych
kształtach, jak i ochraniacze z gładko zagiętym czołem. Te ostatnie powodują naturalne osunięcie się wideł wózka na bok
ochraniacza podczas uderzenia, zapobiegając tym samym uderzeniom czołowym.
Warto też wspomnieć o ciekawym rozwiązaniu dla magazynów, w których większość procesów odbywa się przy użyciu
wózków transportu poziomego. W tych
przypadkach, nawet po krótkim czasie od
instalacji systemu regałów zaobserwować
można, że dolne stężenia słupów w ramie
regału ulegają wygięciom. Powodują je
uderzenia zbyt szybko i nieprecyzyjnie
wstawianych w regał palet. W OMV Pol-
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ska oferujemy rozwiązania niwelujące
Fot. OMV Polska
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sadzkę. Mając to na uwadze, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom
Klientów i wykorzystujemy dostępne na rynku nowe technologie.
Przykładem dodatkowo stosowanej ochrony mogą być ochraniacze wykonane z polietylenu, które są montowane bezpośrednio
na słup regału. Specjalna konstrukcja takich odbojnic czyni je wytrzymałymi i pozwala na absorbowanie uderzenia. Przy wyborze
takiego rozwiązania, kluczowe jest sprawdzenie czy ochraniacze

Na przestrzeni ostatnich
lat znacząco poprawiła się

posiadają odpowiednie atesty wytrzymałościowe. Takie odboj-

świadomość osób decyzyjnych

nice mogą mieć również inne zastosowanie, pomagając mniej

w kontekście bezpieczeństwa

doświadczonemu operatorowi pozycjonować wkładane ładunki.
Mówiąc o zabezpieczeniach regałów warto wspomnieć o pa-

pracy w magazynie. Coraz

nelach z siatki osłaniających plecy czy boki regałów. Do klasycz-

częściej zdają sobie oni sprawę

nych stalowych paneli mocowanych na specjalnych konsolach
dystansowych oferujemy również elastyczne siatki polipro-

z tego jak istotne jest

pylenowe. Ich montaż jest niezwykle prosty. Wystarczy kilka

zastosowanie odpowiednich

łączników i karabińczyków, aby przyczepić wysiatkowanie za
pomocą stalowej linki w obwodzie. Na uwagę zasługują również

odbojnic, barier i innych

wypełnienia poziomów, takie jak panele siatkowe, płozy stalowe

materiałów zabezpieczających

i podpory palet, kraty pomostowe nakładane, wpuszczane, aż po

przed kolizjami.

unikalne panele siatkowe wzmacniane o udźwigach do 1500 kg
bez konieczności opierania ładunku o trawersy. Tego rodzaju
rozwiązania znajdują zastosowanie gdy na uwadze mieć rosnący

import towarów z Chin oraz znaczący spadek jakości palet, na
których realizowane są dostawy.
W ofercie OMV Polska znaleźć można rozwiązania dopasowane do potrzeb różnego rodzaju powierzchni magazynowych.
W magazynach gdzie występuje duża rotacja towarów na
posadzce, warto pomyśleć o zastosowaniu zabezpieczeń przy
ścianach obiektu. I tak np. w celu zabezpieczenia hal lekkich i namiotowych stosuje się odbojnice rurowe z bortnicą lub backstopy
podłogowe z kątownika zabezpieczające przed uderzeniami
wideł. Tego rodzaju rozwiązania znajdują również zastosowanie
w strefach składowania blokowego, gdzie odbywa się przepychanie towaru lub samych wideł na strefy ruchu pieszych. Pośród
praktycznych rozwiązań chroniących regały przed uszkodzeniami
wymienić można zlokalizowane wzdłuż drogi lub przed regałem
odbojnice rurowe przyziemne. Ich zaletą jest to, że ograniczają
możliwość przejechania wózkiem nie niszcząc przy tym opon.
Wśród wielu systemów zabezpieczeń w magazynach, naszym Klientom oferujemy również stosunkowo innowacyjne
rozwiązania. W zależności od indywidualnych potrzeb mogą
oni skorzystać np. z barierek, słupków i bramek wykonanych ze
specjalnego tworzywa z efektem pamięci, które wracają do pierwotnego kształtu po wcześniejszym zniekształceniu w wyniku
uderzenia. Na uwagę zasługują również mocowane magnesem
do regału urządzenia wykrywające wózki, oznakowania świetlne
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z projektorów czy detektory pieszych.
Fot. OMV Polska
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