Magazynowanie i transport wewnàtrzzak∏adowy

Transport wewnàtrzzak∏adowy we∏ny mineralnej
C

z´sto zdarza si´, ˝e w procesie inwestowania wykorzystywane sà istniejàce obiekty, w których instaluje si´
nowoczesne i wydajne urzàdzenia technologiczne. Powstaje jednak problem
przetransportowania wyprodukowanej
masy towarowej do magazynu, a nast´pnie wyekspediowania jej sprawnie
do odbiorcy.

Z takim zagadnieniem spotka∏ si´
Wandalex-ZUT – Zgierz, podczas realizacji projektu transportu bel we∏ny mineralnej w firmie PFLEIDERER Polska Sp.
z o. o. w Dàbrowie Górniczej.
Zadanie polega∏o na rozwiàzaniu
problemu przetransportowania zafoliowanych bel prostokàtnych o wymiarach
600x400x1200 mm lub okràg∏ych
o wymiarach ø600x1200 mm, masie
ok. 25 kg z hali produkcyjnej do dwóch
magazynów, znajdujàcych si´ w oddzielnych budynkach. System oparto na
przenoÊnikach taÊmowych, jednak ze
wzgl´du na kszta∏t materia∏u transportowanego (bele walcowe) oraz na konfiguracj´ trasy, zastosowano ró˝norodne
ich rozwiàzania konstrukcyjne. Proste
odcinki trasy stanowià taÊmy ukszta∏towane w form´ niecki, zakr´ty wykonano
w postaci ∏uków taÊmowych.
„Po drodze” do magazynu Nr 2, nale˝a∏o skierowaç parti´ ∏adunków do
magazynu Nr 1 – wg za∏o˝onego programu. W tym celu zosta∏ zaprojektowany i wykonany zespó∏ transferowy,
w postaci odcinka przenoÊnika taÊmowego uchylnego. PrzenoÊnik ten, znajdujàc si´ w po∏o˝eniu poziomym – przekazuje ∏adunki na wprost, a przy wychyleniu w dó∏ umo˝liwia zjazd ∏adunku na
∏uk taÊmowy, który kieruje bel´ w bok,
w kierunku magazynu Nr 1. Przestawienie przenoÊnika uchylnego odbywa si´
przy pomocy si∏ownika pneumatycznego sterowanego przez automatyk´.
Estakady ∏àczàce hal´ produkcyjnà
z magazynami, nie mog∏y kolidowaç
z drogami transportowymi w otoczeniu
budynków, dlatego umieszczono je na
wysokoÊci ok. 5 m. W zwiàzku z tym powsta∏ problem sprowadzania ∏adunków
z tej wysokoÊci na poziom „0” w ten sposób, aby go nie uszkodziç, a przede
wszystkim zachowaç pe∏ne bezpieczeƒ-
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stwo ludzi odbierajàcych te ∏adunki. Zastosowano w tym celu przenoÊniki ukoÊne
dwutaÊmowe, ustawione pi´trowo – jeden nad drugim, o jednakowej pr´dkoÊç
taÊm. Dzi´ki temu zjazd ∏adunku w dó∏
odbywa si´ w sposób kontrolowany
i bezpieczny dla osób obs∏ugujàcych.
Interesujàcym rozwiàzaniem jest przenoÊnik roz∏adowczo – za∏adowczy
w magazynie Nr 2. PrzenoÊnik ten sk∏ada si´ z dwóch przenoÊników taÊmowych, ustawionych jeden nad drugim.
PrzenoÊnik górny s∏u˝y do roz∏adunku
bel do boksów znajdujàcych si´ po
dwóch stronach linii transportowej. PrzenoÊnik dolny s∏u˝y do transportu bel na
samochód ustawiony w bramie magazynu. Dzi´ki nap´dowi rewersyjnemu, umo˝liwia on za∏adunek
samochodów ustawionych zarówno w jednym, jak i w drugim koƒcu hali.
W ca∏ym systemie u˝yto 28 silników
elektrycznych, do sterowania którymi
zastosowano nowoczesny system automatyki z wykorzystaniem sterownika programowalnego SIMATIC.
System przenoÊników charakteryzuje
si´ du˝à elastycznoÊcià, umo˝liwiajàc
dostosowanie trasy przemieszczania
∏adunków do istniejàcej infrastruktury
budynków. Ca∏y projekt wykonano
„pod klucz”, tzn. opracowanie projektu,
wykonanie i monta˝ cz´Êci mechanicznej, budowlanej oraz automatyki.
Prezentowany system transportu
zmniejsza zatrudnienie w stosunku do
rozwiàzania z wózkami wid∏owymi,
poprawia warunki bhp, eliminuje mo˝li woÊç uszkodzeƒ transportowanego towaru, tworzy przejrzysty system logi styczny, usprawnia zarzàdzanie produk cjà, zapasami i ekspedycjà.
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