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Nowa forma prowadzenia kompletacji
Na ca∏ym Êwiecie producenci urzàdzeƒ wspomagajàcych prac´ cz∏owieka
poszukujà nowych rozwiàzaƒ, które
pozwoli∏yby usprawniç procesy realizowane w ró˝nych ogniwach logistycznych ∏aƒcuchów przemieszczania towarów. WÊród tych procesów znajdujà si´
prace kompletacyjne, które scharakte-

Fot. 1. Osprz´t do wózka jezdniowego podnoÊnikowego kompletacyjnego typu EK 10.
èród∏o: Prezentacja firmy STILL

ryzowaç mo˝na jako ucià˝liwe
i czasoch∏onne, szczególnie
wówczas, gdy do czynienia mamy
z du˝à ró˝norodnoÊcià asortymentów
sztukowych.
Podczas Âwiatowych Targów Techniki Przep∏ywu Materia∏ów i Logistyki – CeMAT,
imprezy bran˝owej w ramach HANNOVER MESSE
2002, firma STILL zaprezentowa∏a nowe
narz´dzie usprawniajàce proces kompletacji.
Narz´dziem tym jest specjalne urzàdzenie – osprz´t przedstawiony na fot. 1,
do wózka jezdniowego podnoÊnikowego kompletacyjnego typu EK 10 widocznego na fot. 2.
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Prezentowany osprz´t ma budow´ zwartà, o wspornikowej konstrukcji ramowej, przystosowanà
do podejmowania na wid∏ach nap´dzanego wózka jezdniowego
kompletacyjnego typu EK 10. Posiada ono 3 poziomy sk∏adowania,
na których mo˝e byç utworzonych 6
÷ 9 pól odk∏adczych (gniazd) – fot. 3.
Ka˝de z pól odk∏adczych wyposa˝one
jest w beznap´dowy segment przenoÊnika wa∏kowego, po∏àczony z wagà
wspó∏pracujàcà ze zintegrowanym systemem obs∏ugi informatycznej STILL
MMS. Segmenty te posiadajà oddzielne blokady, uniemo˝liwiajàce zjechanie opakowaƒ zbiorczych podczas jazdy i prac kompletacyjnych. Wszystkie
gniazda posiadajà w∏asne oznaczenie
kodem kreskowym oraz lampki sygnalizacji Êwietlnej systemu obs∏ugi, które
u∏atwiajà kontrol´ prowadzonych prac
kompletacyjnych. Ponad poziomami
sk∏adowania umiejscowiony jest ciek∏okrystaliczny monitor ekranowy oraz
pulpit i uk∏ad umo˝liwiajàcy komunikacje radiowà z systemem
obs∏ugi MMS – fot. 4.
Konstrukcja urzàdzenia
pozwala na prowadzenie
kompletacji do opakowaƒ
zbiorczych, ustawionych
w ka˝dym gnieêdzie, którymi mogà byç, np. pud∏a
kartonowe. Ka˝de z opakowaƒ zbiorczych oznakowane jest niezale˝nà etykietà z kodem kreskowym,
majàcà na celu
prawid∏owà identyfikacj´ wk∏adanych asortymentów. W zale˝noÊci od zastosowanej konfiguracji, na
polach odkladczych mogà byç ustawiane opakowa-nia zbiorcze o maksymalnych wymiarach podstawy 600 mm
x 400 mm, do których wk∏ada si´ kompletowane asortymenty. Masa tych
asortymentów powinna zawieraç si´

Fot. 2. Wózek jezdniowy podnoÊnikowy
kompletacyjny typu EK 10.
èród∏o: Prezentacja firmy STILL

w przedziale od 50 g do 30 kg. RównoczeÊnie mo˝e byç realizowana kompletacja obejmujàca maksymalnie 16 zamówionych asortymentów. Oznacza
to, ˝e na jednym polu odk∏adczym mo˝e znajdowaç si´ wi´cej ni˝ jedno opakowanie zbiorcze o wymiarach podstawy odpowiednio mniejszych, co pokazano fot. 5.
Rozpoczynajàc proces kompletacji
pracownik ustawia opakowania zbiorcze na polach odk∏adczych urzàdzenia
i poprzez skanowanie identyfikuje zarówno opakowanie, jak i pole z syste-

Fot. 3. Pud∏a kartonowe na polach odk∏adczych urzàdzenia.
èród∏o: Prezentacja firmy STILL
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mem obs∏ugi MMS – fot. 6. Zlecenia do
realizacji przekazywane sà pracownikowi drogà radiowà i wyÊwietlane na
ekranie monitora. RównoczeÊnie system ustala optymalnà drog´ przeprowadzania prac kompletacyjnych. Realizujàc poszczególne pozycje zlecenia
pobiera wskazane na ekranie iloÊci
asortymentów, a nast´pnie skanujàc
etykiet´ z kodem kreskowym, wk∏ada
je do opakowania zbiorczego, potwierdzajàc realizacj´ czynnoÊci. W momencie, gdy asortyment znajdzie si´ w opakowaniu zbiorczym, zadzia∏a waga
sprz´˝ona z danym polem odk∏adczym.
Zainstalowane wagi wa˝à towar z dok∏adnoÊcià wynoszàcà 5 g. Je˝eli czynnoÊç kompletacji zosta∏a przeprowadzona prawid∏owo, powinna zaÊwieciç
si´ lampka kontrolna przy danym opakowaniu zbiorczym – fot. 7. Brak sygna∏u Êwietlnego informuje pracownika, ˝e
pope∏niono b∏àd, ekran wskazuje nieprawid∏owoÊç masy asortymentu.
Przed rozpocz´ciem kolejnych czynnoÊci nale˝y ten b∏àd skorygowaç.
Po zakoƒczeniu ka˝dego cyklu kompletacji, pracownik podje˝d˝a wózkiem
do stanowiska odbiorczego i po odblokowaniu zsuwa z kolejnych poziomów
sk∏adowania poszczególne opakowania
zbiorcze. Kolejny cykl procesu przebiega podobnie, jak to opisano.
Zastosowanie w praktyce przedstawionego urzàdzenia mo˝e przynieÊç
u˝ytkownikowi okreÊlone, mniej lub
bardziej wymierne korzyÊci:
• sta∏e zintegrowanie systemowe pozwala na p∏ynne prowadzenie procesów kompletacyjnych, zarówno w zakresie informacji przekazywanych
w obu kierunkach, jak równie˝ automatycznie prowadzonej optymaliza-

cji dróg realizacji kolejnych czynnoÊci
• rozwiàzanie zapewnia du˝à elastycznoÊç funkcjonalnà i jak nale˝y przypuszczaç równie˝ sprawnoÊç dzia∏ania
• wykorzystane rozwiàzania wp∏ywajà
na redukcj´ pope∏nianych b∏´dów,
a zwielokrotniona systemowo kontrola pozwala na ograniczenie koniecznoÊci sprawdzania koƒcowego
• konstrukcja wskazuje ergonomicznoÊç przyj´tych rozwiàzaƒ, a pracownik realizujàcy czynnoÊci kompletacyjne posiada pe∏nà dost´pnoÊç do
zgromadzonych asortymentów
• urzàdzenie zwi´ksza funkcjonalnoÊç
nap´dzanego wózka kompletacyjnego typu EK 10.
Nie mo˝na jednak nie wspomnieç
o nasuwajàcych si´ wàtpliwoÊciach,
a mianowicie:

1) Czy urzàdzenie mo˝e wspó∏pracowaç z wózkami tego rodzaju oferowanymi przez innych producentów?
2) Czy mo˝liwa jest wspó∏praca z innymi systemami obs∏ugi informatycznej
realizowanych procesów kompletacji?

Fot. 5. Wi´ksza liczba opakowaƒ zbiorczych
na polu odk∏adczym urzàdzenia.
èród∏o: Prezentacja firmy STILL

Fot. 6. Identyfikacja opakowania zbiorczego i pola odk∏adczego z systemem MMS.
èród∏o: Prezentacja firmy STILL

Fot. 7. Sygna∏ Êwietlny informujàcy o prawid∏owym zrealizowaniu czynnoÊci kompletacji.
èród∏o: Prezentacja firmy STILL

Fot. 4. Uk∏ad komunikacyjny zintegrowanego systemu obs∏ugi z ciek∏okrystalicznym monitorem
ekranowym. èród∏o: Prezentacja firmy STILL

Niestety, aby w pe∏ni wykorzystaç zalety przedstawionego osprz´tu, potencjalny jego u˝ytkownik musi posiadaç
lub kupiç i zainstalowaç system obs∏ugi informatycznej STILL MMS. Zakup
tego systemu obs∏ugi to dla u˝ytkownika dodatkowe koszty, a tak˝e czas niezb´dny na jego instalacj´, który równie˝ kosztuje.
Pomimo tych wàtpliwoÊci i niedogodnoÊci nale˝y domniemywaç, ˝e u˝ytkownicy tych urzàdzeƒ b´dà usatysfakcjonowani z ich zastosowania.
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