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Odbiór rega∏ów magazynowych wolno stojàcych
Zgodnie z polskim prawem, a konkretnie Kodeksem Pracy, na pracodawcy spoczywa obowiàzek przekazania swoim pracownikom bezpiecznego narz´dzia pracy. Jednym z podstawowych narz´dzi pracy w magazynie sà rega∏y magazynowe. Dlatego
te˝ przed dopuszczeniem do pracy
obs∏ugi magazynu pracodawca powinien mieç pewnoÊç, ˝e rega∏y magazynowe nie stanowià zagro˝enia przy
u˝ytkowaniu zgodnym z ich przeznaczeniem.

Tyle suche akty prawne. Praktyka
jednak wyglàda inaczej. Bada si´ magazyn pod wzgl´dem poprawnoÊci
projektowania i wykonania konstrukcji
budowlanej. Dobrze, je˝eli k∏adzie si´
szczególny nacisk na odbiór pod∏ogi
magazynu, na której zgromadzone zostanà przechowywane w magazynie
towary. Sk∏ada si´ dokumentacj´ instalacji elektrycznej wraz z wynikami
pomiarów przeprowadzonych przez
osoby posiadajàce odpowiednie
uprawnienia.

Rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeÊnia
1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeƒstwa i higieny pracy, opublikowane w Dzienniku Ustaw
numer 169 z 2003 roku pod pozycjà
1650, jest g∏ównym obowiàzujàcym
pracodawc´ aktem wykonawczym
w zakresie stosowania przepisów
bezpieczeƒstwa i higieny pracy. Rozdzia∏ 4 „Transport wewn´trzny i magazynowanie” daje jedynie enigmatyczne wymagania przed rega∏ami
magazynowymi, opisane w paragrafach od 68 do 70.

A rega∏y? A rega∏y stojà prosto, przecie˝ widaç. Czy aby na pewno? Jak powinna wyglàdaç praktyka?
Dostawca powinien zadeklarowaç
zgodnoÊç dostarczonego rozwiàzania
z wymaganiami polskiej normy PN-M-78321:1988 „Rega∏y magazynowe
wolno stojàce. Wymagania i badania”.
Norma ta zosta∏a ustanowiona 20
czerwca 1988 roku i obowiàzuje od 1
stycznia 1989 roku. Deklaracja powinna zawieraç, poza pe∏nà nazwà deklarowanego przedmiotu zgodnoÊci (czyli normy PN-M-78321:1988), nazw´
i typ rega∏u/rega∏ów, jakie zosta∏y
zmontowane, dat´ wystawienia deklaracji, nazw´ firmy. Deklaracja powinna
byç podpisana przez prawnego reprezentanta firmy. Wystawienie deklaracji
powinno byç poprzedzone przeprowadzeniem przez dostawc´, lub niezale˝nà od niego jednostk´, odpowiednich
pomiarów ka˝dego z dostarczonych
rega∏ów. Pomiar taki powinien obejmowaç co najmniej:
• odchylenie od pionu s∏upów rega∏u
• szerokoÊci drogi mi´dzyrega∏owej,
a je˝eli magazyn zosta∏ zorganizowany z rega∏ów zmontowanych równoleg∏e, to tak˝e:
• przestawienie wzgl´dem siebie
dwóch naprzeciwleg∏ych kolumn rega∏owych.

Rozporzàdzenie wymaga mi´dzy innymi:
• zapewnienia, „aby masa sk∏adowanego ∏adunku nie przekracza∏a dopuszczalnego obcià˝enia urzàdzeƒ
przeznaczonych do sk∏adowania
• wywieszenia czytelnej informacji
o dopuszczalnym obcià˝eniu urzàdzeƒ przeznaczonych do sk∏adowania
• odpowiedniej wytrzyma∏oÊci rega∏ów
• odpowiedniej stabilnoÊci konstrukcji rega∏ów
• zabezpieczenia przed wywróceniem
si´ rega∏ów
• zapewnienia w∏aÊciwych odst´pów
mi´dzy rega∏ami
• takiego doboru rega∏ów, by sposób uk∏adania na nich materia∏ów
Odchylenie od pionu s∏upów rega∏u
i zdejmowania ich nie stwarza∏ za- odpowiada za stabilne przechowywagro˝enia.
nie zmagazynowanego towaru. Para-

metr ten winien byç tak˝e nadzorowany w trakcie eksploatacji rega∏u. SzerokoÊç drogi mi´dzyrega∏owej oraz
przestawienie wzgl´dem siebie dwóch
naprzeciwleg∏ych kolumn rega∏owych
wp∏ywa na bezpieczeƒstwo wykonywanych operacji magazynowych.
W przypadku rega∏ów, które wczeÊniej by∏y u˝ytkowane w innym miejscu, warto tak˝e dokonaç pomiaru odchylenia od pionu w po∏owie wysokoÊci s∏upów rega∏u. Pomiar taki zabezpiecza odbiorc´ przed przyj´ciem do
u˝ytkowania rega∏u z trwale odkszta∏conymi elementami. Wykonanie pomiaru odchylenia na ca∏kowitej wysokoÊci oraz w po∏owie wysokoÊci s∏upa
ukazuje, czy element zachowa∏ prostoliniowoÊç w uprzednim u˝ytkowaniu, podczas demonta˝u, w transporcie i ponownym monta˝u. Je˝eli nie
ma pewnoÊci co do warunków transportu, to mo˝na tak˝e za˝àdaç pomiaru odchylenia w po∏owie wysokoÊci jego s∏upów jako pomiaru odbiorczego.
Protokó∏ z badaƒ, który powinien zostaç za∏àczony do deklaracji zgodnoÊci, musi zostaç podpisany przez mierzàcego lub osob´ nadzorujàcà pomiary.
W przypadku braku pomiarów lub
zastrze˝eƒ, co do ich poprawnoÊci,
mo˝na pomiary takie wykonaç przez
niezale˝nà stron´ trzecià, jakà jest jednostka certyfikujàca.
Poszczególne parametry odchy∏ek
monta˝owych rega∏u nie powinny
przekraczaç wartoÊci podanych w tabeli poni˝ej. WartoÊci odchy∏ek monta˝owych zale˝à od sposobu obs∏ugi.
Inne wartoÊci sà wymagane dla obs∏ugi r´cznej, inne dla obs∏ugi za pomocà
wózków jezdniowych, a jeszcze inne
dla uk∏adnic. Norma dopuszcza inne
odchylenia monta˝owe dla rega∏ów
obs∏ugiwanych przez wózki jezdniowe
i uk∏adnice, ale tylko w przypadku, gdy
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
podaje inne wartoÊci, ni˝ w normie.
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Poza deklaracjà zgodnoÊci i protoko∏ami z pomiarów rega∏u/rega∏ów dostawca powinien zapewniç u˝ytkownikowi rega∏ów Instrukcj´ obs∏ugi. Instrukcja taka powinna byç sporzàdzona
w j´zyku polskim, co sta∏o si´ powszechne. Sam j´zyk polski, stosowany
w instrukcjach, cz´sto nie zachowuje
zgodnoÊci z kolejnà polskà normà PN-M-78320:1978 „Urzàdzenia do sk∏adowania. Rega∏y magazynowe. Nazwy,
okreÊlenia, podzia∏ i symbole”.

gdzie:
HR – ca∏kowita wysokoÊç rega∏u
c – przestawienie wzgl´dem siebie dwóch naprzeciwleg∏ych kolumn rega∏owych
e – odchylenie s∏upa od pionu mierzone na wysokoÊci HR
f – odchylenie s∏upa od pionu mierzone w miejscu jego najwi´kszego ugi´cia
Instrukcja obs∏ugi, poza czytelnym
p – przestawienie wzgl´dem siebie sàsiednich wsporników gniazda lub odchy- opisem rega∏ów, powinna zawieraç:
lenie od poziomu pó∏ki rega∏u (wspornika)
s – b∏àd szerokoÊci drogi mi´dzyrega∏owej, mierzony w Êwietle mi´dzy rega∏a- • sposób uk∏adania i zdejmowania mami nieobcià˝onymi.
teria∏ów z rega∏u
• cz´stotliwoÊç, zakres i sposób przeprowadzania przeglàdów
• zakres i sposób mo˝liwych samodzielnych napraw, je˝eli producent
dopuszcza tego typu dzia∏ania, a tak˝e wykaz elementów zamiennych.

Rega∏, jak pozosta∏e urzàdzenia s∏u˝àce do pracy, powinien mieç zaprowadzonà ksi´g´, w której wpisywane sà:
• data przekazania rega∏u do eksploatacji
Rys. 1. Odchy∏ki rega∏u wed∏ug normy PN-M-78321:1988.

• daty przeglàdów i osoby lub firmy,
które dokona∏y przeglàdów
• je˝eli producent dopuszcza samodzielne naprawy, to ich daty i osoby
lub firmy, które dokonywa∏y czynnoÊci.

Dokument taki powinien byç Êwiadectwem w∏aÊciwej dba∏oÊci pracodawcy o bezpieczeƒstwo i higien´ pracy
w magazynie.

Rys. 2. Przestawienie wzgl´dem siebie dwóch naprzeciwleg∏ych kolumn rega∏owych wed∏ug normy PN-M-78321:1988.
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Wspomniane powy˝ej polskie normy
oraz pozosta∏e normy z zakresu PCN
mo˝na nabyç bezpoÊrednio w Polskim
Komitecie Normalizacyjnym (tak˝e
sprzeda˝ wysy∏kowa) albo w regionalnych centrach sprzeda˝y pod adresem
http://www.pkn.pl. Warto tak˝e zapoznaç si´ z innymi normami z tej samej
grupy kodowej, ICS - 53.080 „Urzàdzenia magazynowe”.

