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Magazynowanie i transport wewn´trzny

Adam Wojciechowski
Instytut Logistyki i Magazynowania

Parali˝ujàca wiadomoÊç z Chorzowa
29 maja 2007 r. po godz. 13.00 Êrodowisko polskiej logistyki i ca∏y kraj
obieg∏a parali˝ujàca wiadomoÊç z Chorzowa: w magazynie u˝ytkowanym
przez firm´ Reporter Sp. z o.o. przewróci∏y si´ rega∏y1 (fot. 1 i 2). Na podstawie ró˝nych êróde∏ prasowych i internetowych ustalono, ˝e katastrofie
uleg∏o 15 (w serwisie internetowym radia RMF FM podano 20) z 25 rz´dów
rega∏ów ramowych pó∏kowych o wysokoÊci oko∏o 2,5 m, na których sk∏adowana by∏a odzie˝. W wyniku wypadku
poszkodowanych zosta∏o pi´ç osób,
z których cztery po opatrzeniu ran
w chorzowskim szpitalu zwolnione zosta∏y do domu. Na obserwacji pozostawiono piàtà ofiar´, 27-letnià kobiet´,
b´dàcà w szoku pourazowym, u której
nie stwierdzono ˝adnych uszkodzeƒ
cia∏a. W akcji ratowniczej uczestniczy∏o oko∏o 250 osób, dowodzonych
przez komendanta Êlàskiej stra˝y po˝arnej Janusza Skulicha. Na miejsce wy-

padku przybyli równie˝ przedstawiciele prokuratury i Paƒstwowej Inspekcji
Pracy, którzy podj´li dzia∏ania zmierzajàce do wyjaÊnienia przyczyn zaistnia∏ej katastrofy.

d´ przyczyny tkwià znacznie g∏´biej.
Czasami przewrócenie si´ rega∏ów mo˝e byç spowodowane kilkoma nak∏adajàcymi si´ przyczynami. Wprawdzie rega∏y sta∏e ramowe pó∏kowe, majàc
oko∏o 2,5 m wysokoÊci, sà stosukowo
niskie z uwagi na to, ˝e ich obs∏uga
prowadzona jest r´cznie. Przy 6 poziomach sk∏adowania w kolumnie obs∏uga
ta nie mo˝e byç jednak w pe∏ni wykonywana bez u˝ycia urzàdzeƒ pomocniczych, na przyk∏ad drabin magazynowych, czy wózków jezdniowych kompletacyjnych.

Jak to zazwyczaj bywa, pierwszy
z przewracajàcych si´ rz´dów rega∏ów
wywo∏a∏ tak zwany efekt domina, czyli
spowodowa∏ wywrócenie si´ kolejnych
rz´dów. Na podstawie informacji dost´pnych w prasie i Internecie trudno
jest bli˝ej okreÊliç przyczyny zaistnia∏ej sytuacji. Pytania zadane przez autora u˝ytkownikowi rega∏ów pozosta∏y
bez odpowiedzi. Jak podano w serwiPrzyczyn zaistnia∏ego wypadku dosie internetowym radia RMF FM, ze mniemywaç mo˝na wiele. Mog∏y to byç:
wst´pnych ustaleƒ Paƒstwowej Inspekcji Pracy wynika, ˝e przedmiotowe re- 1.èle ustalone parametry gniazd i koga∏y albo nie by∏y dobrze zabezpieczolumn rega∏ów w stosunku do jednone, albo u˝ytkowano je niezgodnie
stek ∏adunkowych na nich sk∏adoz przeznaczeniem. Takie powody mo˝wanych. Przy doborze tych paramena praktycznie podaç dla wszystkich
trów nale˝y pami´taç zarówno o noprzewróconych rega∏ów, a tak naprawÊnoÊci gniazd, jak i kolumn, albo-

1 Przy opracowywaniu tekstu autor korzysta∏ z informacji, publikowanych w „G∏osie Wielkopolskim” (30.05.2007 r.), serwisach internetowych: Gazety Wy-

borczej Katowice, TVN 24 i RMF FM.

W nast´pnym numerze „Logistyki” uka˝à si´ m.in. artyku∏y:
Magdaleny Jendrzycy: „Informatyczne wsparcie procesu logistycznego w zarzàdzaniu przedsi´biorstwem
budowlano – monta˝owym”
Edwarda Mendyka: „Otwarcie kolejowego rynku us∏ug transportowych w Polsce”
Krystyny Wojewódzkiej-Król i Ryszarda Rolbieckiego: „Konteneryzacja w ˝egludze Êródlàdowej w Polsce”
Paw∏a Romanowa: „Przysz∏oÊç MSP zarobkowego transportu drogowego w Polsce”
Henryka Zielaskiewicza: „Rola firm spedycyjnych w obs∏udze klientów kolejowych przewozów towarowych”
Emilii Kaczmarek i Ma∏gorzaty Rychlik: „Czy repozytoria b´dà wspieraç nauk´ w Polsce”
Agnieszki Skowroƒskiej: „Koncepcja logistycznego imperatywu ekologicznego”
Piotra Sawickiego i Pauliny Biskup: „’Inteligentny’ wybór pracowników – szansà zdobycia przewagi
na rynku us∏ug logistycznych”
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InterCadr Sp. z o.o. poszukuje dla swojego Klienta osob´ na stanowisko:
Magazynier
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/15/10252056.htm
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Fot. 1. Fragment wn´trza magazynu w Chorzowie. (èród∏o: http://serwisy.gazeta.pl/kraj
– Fot. Dawid Chalimoniuk/AG)

(g∏´bokoÊci). Je˝eli warunek ten nie
jest spe∏niony to nale˝y wykazaç, i˝
statecznoÊç jest zachowana lub konieczne jest na przyk∏ad zakotwienie
rega∏u. Zachowanie w/w warunku nie
wyklucza jednak koniecznoÊci kotwienia rega∏u z innych powodów,
majàcych wp∏yw na bezpieczeƒstwo
pracy. Takim powodem mo˝e byç stosowanie w korytarzach mi´dzyrega∏owych wózków jezdniowych, które
w przypadku kolizji z rega∏em mogà
powodowaç jego przemieszczanie,

wiem przekroczenie dopuszczalnych 4.Nieprawid∏owoÊci eksploatacji regawartoÊci mo˝e doprowadziç do
∏ów, za które uznaç nale˝y:
trwa∏ych odkszta∏ceƒ elementów re– przecià˝enie gniazd i kolumn regaga∏ów, a w konsekwencji do katastro∏ów, powodujàce skutki, które ju˝
fy. Trzeba te˝ prawid∏owo ustaliç wywczeÊniej wymieniono,
miary gniazd, pami´tajàc o zachowa– u˝ytkowanie rega∏ów posiadajàniu odpowiednich luzów manipulacych trwa∏e odkszta∏cenia elemencyjnych, poniewa˝ ich brak mo˝e
tów, mogàcych powstaç z ró˝nych
równie˝ prowadziç do trwa∏ych odpowodów, a których konsekwencjà
kszta∏ceƒ elementów rega∏ów oraz
mo˝e byç ich katastrofa,
powodowaç obcià˝enie konstrukcji
– wchodzenie pracowników na ni˝ej
dodatkowymi si∏ami poziomymi, któpo∏o˝one pó∏ki celem w∏o˝enia ∏arych nie brano pod uwag´ podczas
dunku na pó∏ki po∏o˝one powy˝ej
projektowania tych˝e rega∏ów,
1,8 m lub te˝ ich pobrania stamtàd.
Takie zachowanie powoduje prze2.Nieprawid∏owy monta˝. Zmontowacià˝enie pó∏ki oraz przesuni´cie
nie rega∏ów niezgodnie z zaleceniami
Êrodka ci´˝koÊci obcià˝enia rega∏u
instrukcji monta˝u producenta, czy
w kierunku zewn´trznym; konsete˝ odpowiednich norm mo˝e powokwencje tego mogà byç tragiczne.
dowaç zmian´ stanu ich obcià˝enia,
Je˝eli takie post´powanie personea w konsekwencji do utraty stateczlu po∏àczymy z brakiem kotwienia
noÊci,
rega∏ów, to wypadek jest bardzo
prawdopodobny.
3.Brak odpowiedniego zabezpieczenia
rega∏ów. Dobierajàc rega∏y nale˝y
Analizujàc informacje o zaistnia∏ym
uwzgl´dniç kilka czynników wp∏ywa- w Chorzowie wypadku mo˝na przyjàcych na ich statecznoÊç. Norma PN- puszczaç, ˝e eksploatowane tam rega∏y
-88/M-78321 Rega∏y magazynowe wol- pó∏kowe nie by∏y zakotwione do pono stojàce. Wymagania i badania mówi, sadzki. Oznacza to, i˝ wszystkie z wy˝e rega∏ jest stateczny, je˝eli wyso- mienionych potencjalnych przyczyn
koÊç danego rega∏u nie jest wi´ksza mog∏y zaistnieç osobno lub w dowolnej
ni˝ czterokrotnoÊç jego szerokoÊci kombinacji.
Aby uniknàç podobnych sytuacji, ju˝
podczas dobierania urzàdzeƒ do sk∏adowania zawsze nale˝y zwracaç uwag´
na ich parametry eksploatacyjne, sposób prowadzenia ich obs∏ugi, a póêniej
na ich stan techniczny. Wskazane jest
przeprowadzanie okresowych przeglàdów stanu technicznego u˝ytkowanych
rega∏ów. Takie post´powanie nie zapewni pe∏nego bezpieczeƒstwa pracy,
poniewa˝ zawsze pozostanie nieprzewidywalny czynnik ludzki, którego poFot. 2. Przewrócone rega∏y.
(èród∏o: http://serwisy.gazeta.pl/kraj – Fot.
mys∏owoÊç, a czasami bezmyÊlnoÊç nie
Dawid Chalimoniuk/AG)
zna granic.
Poszukiwany M∏odsza/y Ksi´gowa/y
Forest Style Polska Sp. z o.o.
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/6/1872426.htm
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