Magazynowanie i transport wewn´trzny
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Terminologia a praktyka dnia codziennego – (cz. 1)
Praktyka dnia codziennego pokazuje,
˝e w logistycznych ∏aƒcuchach produkcji
i dystrybucji eksploatowane sà ró˝norodne urzàdzenia. W odniesieniu do niektórych z tych urzàdzeƒ stosowane jest
nie zawsze prawid∏owe ich nazewnictwo. Nale˝y domniemywaç, ˝e w wielu
przypadkach sytuacja taka powstaje
w wyniku nieznajomoÊci zagadnienia.
Jednym z najcz´Êciej nieprawid∏owo
nazywanych urzàdzeƒ sà palety ∏adunkowe. Mówiàc dok∏adniej chodzi o te, które
nazywane sà paletami euro. Wielu u˝ytkowników mianem tym okreÊla wszystkie
palety ∏adunkowe p∏askie drewniane
czterowejÊciowe jednop∏ytowe o wymiarach p∏yty ∏adunkowej 800 mm
x 1200 mm. Jest to wielce mylàce, albowiem w rzeczywistoÊci takich palet ∏adunkowych nie ma. WÊród wymienionych
palet wyró˝niç mo˝na dwa rodzaje:
1. Palety ∏adunkowe p∏askie drewniane
typu EUR produkowane sà w wielu
krajach europejskich w oparciu o wymagania okreÊlone w karcie UIC 4352, dokumencie ustanowionym przez
Mi´dzynarodowy Zwiàzek Kolejowy
(UIC). Wyglàd palety ∏adunkowej p∏askiej drewnianej jednop∏ytowa czterowejÊciowa bez skrzyde∏ 800 mm
x 1200 mm typu EUR, wykonanej wg
kart UIC 435-2 (PN-M-78216: 1997)
przedstawiono na rys. 1.
Jak widaç na rys. 1 na widocznych
p∏aszczyznach czo∏owych wsporników pod∏u˝nych boków palety powinny byç, zgodnie z kartà UIC 4352 (PN-M-78216: 1997), naniesione nast´pujàce znaki:
• prawnie chroniony znak EUR w owalu na prawym wsporniku
• prawnie chroniona cecha kolei na
wsporniku lewym
• cyfrowy lub literowy kod producenta
000-0-00, o wysokoÊci 20 mm, na
Êrodkowym wsporniku, w którym poszczególne grupy oznaczajà:
– pierwsza: oznaczenie producenta
(cyfry lub litery)
– druga: ostatnia cyfra roku produkcji
– trzecia: miesiàc produkcji.
Palety typu EUR posiadajà jednoznacz-
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Rys. 1. Paleta ∏adunkowa p∏aska drewniana jednop∏ytowa czterowejÊciowa bez skrzyde∏
800 mm x 1200 mm typu EUR. èród∏o: Katalog firmy Kaiser+Kraft

Rys. 2. Paleta ∏adunkowa p∏aska drewniana jednop∏ytowa czterowejÊciowa bez skrzyde∏
800 mm x 1200 mm, nie b´dàca paletà typu EUR. èród∏o: Katalog firmy Kaiser+Kraft

nie okreÊlonà noÊnoÊç. Muszà równie˝
spe∏niaç ÊciÊle okreÊlone w karcie UIC
435-2 (PN-M-78216: 1997) wymagania
dotyczàce ich wykonania i podlegajà odbiorowi jednostek posiadajàcych uprawnienia nadane przez UIC. Ten system wykonawstwa i odbioru sprawia, ˝e gdziekolwiek zostanà wykonane, b´dà posiada∏y te same parametry eksploatacyjne.
2. Palety ∏adunkowej p∏askiej drewnianej
jednop∏ytowa czterowejÊciowa bez
skrzyde∏ 800 mm x 1200 mm nie b´dàce paletà typu EUR. Przyk∏ad tego
typu palety przedstawiono na rys. 2.
Ten typ palet charakteryzuje si´ wymiarami nominalnymi, identycznymi
z paletà typu EUR. Równie˝ ich elementy posiadajà wymiary nominalne iden-

tyczne z odpowiadajàcymi im elementami palet typu EUR. Nie posiadajà natomiast wymaganego dla palet typu EUR
oznakowania. Na ogó∏ nie posiadajà
˝adnego oznakowania, co ju˝ po wprowadzeniu do eksploatacji nie pozwala
na ustalenie ich noÊnoÊci, a nawet producenta. Palety tego rodzaju mogà tak˝e ró˝niç si´ wymaganiami dotyczàcymi
ich wykonania. W praktyce mo˝e si´
okazaç, ˝e palety tego typu, pomimo
tych samych wymiarów, mogà ró˝niç si´
parametrami eksploatacyjnymi, a tym
samym jakoÊcià. Wszystko uzale˝nione
jest od uczciwoÊci ich producenta, a jak
wiadomo z tym sà pewne problemy,
o czym ostatnio jest g∏oÊno wÊród u˝ytkowników. Sytuacj´ takà pog∏´bia fakt,
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˝e normy ustanawiane w ró˝nych krajach, w tym tak˝e
Polskie Normy, sà dokumentami dobrowolnymi.
Na podstawie przedstawionych informacji mo˝na
stwierdziç, i˝ nie powinno si´ jednym mianem okreÊlaç
wszystkich palet ∏adunkowych p∏askich drewnianych
czterowejÊciowych jednop∏ytowych o wymiarach p∏yty ∏adunkowej 800 mm x 1200 mm, poniewa˝ konsekwencje
mogà doprowadziç do przykrych konsekwencji, a do takich zaliczyç nale˝y, np. nie przyj´cie (cofni´cie) dostawy.
W kolejnej cz´Êci artyku∏u przedstawione zostanà
przyk∏ady stosowania ma∏o precyzyjnej terminologii
w odniesieniu do innych urzàdzeƒ magazynowych.
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II Mi´dzynarodowa Konferencja
„Perspektywy rozwoju lokalnego
i regionalnego po wejÊciu Polski
do Unii Europejskiej:
zmiany w dostosowywaniu Polski
do standardów unijnych”

20 – 21 maja 2005 r.
Szczyrk. Hotel Alpin
Zakres tematyczny konferencji obejmuje problematyk´ zarzàdzania, nauk spo∏ecznych, ekonomicznych,
prawniczych, politycznych i lingwistycznych. Prace
i dyskusje b´dà odbywaç si´ w sekcjach.
Sekcja 1 – nowe paradygmaty zarzàdzania
rozwojem lokalnym i regionalnym.
Sekcja 2 – wspó∏czesne trendy w zintegrowanym
zarzàdzaniu logistycznym.
Sekcja 3 – europejski system transnarodowy.
Sekcja 4 – przemiany strukturalne spo∏ecznoÊci
lokalnych i regionalnych.
Organizator:
Wydzia∏ Zarzàdzania i Informatyki Akademii
Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Bia∏ej.
Honorowy Przewodniczàcy Rady Naukowej:
prof. dr in˝. Wies∏aw Maria Grudzewski.
Przewodniczàca Rady Programowej:
prof. dr hab. Irena Hejduk.
Przewodniczàca Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. Anna Barcik.

Informacje:
Katedra Zarzàdzania.
Wydzia∏ Zarzàdzania i Informatyki AT-H,
tel. (33) 827 92 30,31
e-mail: kz@ath.bielsko.pl www.kz.ath.bielsko.pl
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