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Wybudowaç magazyn – ale jaki?
Aplikacja OPM do wyznaczania
parametrów magazynu oraz oceny
lokalizacji i kosztów inwestycji
Aplikacja OPM jest jednym z autorskich programów, opracowanych
w ostatnich latach w Instytucie Logistyki i Magazynowania przez konsultantów, pozwalajàca na szybkie wyznaczanie parametrów magazynów, kosztów
inwestycji dla wybranych technologii
sk∏adowania. Otrzymane wyniki pozwa-

lajà na podj´cie decyzji o: wyborze
technologii sk∏adowania, wymaganej
powierzchni dzia∏ki zwiàzanej z lokalizacjà przed rozpocz´ciem przygotowania dokumentacji projektowej dla magazynu. Program bazuje na dwóch typach danych wejÊciowych: danych
klienta, okreÊlajàcych wielkoÊci przep∏ywów towarowych, danych eksperta
(konsultanta) okreÊlajàcych stosowane
wyposa˝enie technologiczne oraz przebieg procesu magazynowania. Aplikacja
mo˝e byç wykorzystywana zarówno do

Tab. 1. Ârodki transportu wewn´trznego stosowane w magazynie

projektowania nowego magazynu, jak
i zak∏adanej modernizacji istniejàcego
obiektu magazynowego.

Charakterystyka aplikacji
Aplikacja OPM pozwala na okreÊlenie
parametrów magazynu oraz kosztów
inwestycji dla nast´pujàcych technologii sk∏adowania:
• w rega∏ach ramowych paletowych
• w rega∏ach ramowych przep∏ywowych
• w rega∏ach ramowych zblokowanych
• w rega∏ach ramowych przejezdnych
• w rega∏ach ramowych wspornikowych
• sk∏adowania blokowego.
Aplikacja OPM jednoczeÊnie pozwala
na wyznaczenie parametrów wydzielonej strefy kompletacji w magazynie
w przypadku gdy zachodzi taka koniecznoÊç ze wzgl´du na wielkoÊç i z∏o˝onoÊç zadaƒ kompletacji. W pozosta∏ych przypadkach zak∏ada si´ realizacj´
kompletacji w strefie sk∏adowania
z pierwszych poziomów stosowanych
urzàdzeƒ do sk∏adowania.
Do realizacji procesu magazynowania
dla poszczególnych technologii, wykorzystywane mogà byç nast´pujàce Êrodki transportu wewn´trznego przedstawione w tab. 1.

Tab. 2. Ârodki transportu wewn´trznego stosowane w magazynie

Do realizacji procesu kompletacji
w wydzielonej strefie kompletacji za∏o˝ono w aplikacji wykorzystywanie nast´pujàcych technologii sk∏adowania
oraz Êrodków transportu wewn´trznego przedstawionych w tab. 2.
Dane wejÊciowe dla wyznaczenia parametrów magazynu otrzymane od
klienta powinny zawieraç:
• wymiary posiadanej dzia∏ki pod magazyn
• wymiary magazynu (przypadek modernizacji istniejàcego magazynu)
• wymiary modu∏u budowlanego (przy-
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Rys. 1. Widok panelu sterowania (arkusz „TreÊç”) aplikacji OPM

padek modernizacji istniejàcego magazynu)
• wysokoÊç u˝ytkowà magazynu w Êwietle
• wymiary s∏upa modu∏u budowlanego
• parametry dostaw do magazynu
• wspó∏czynnik rotacji zapasu
• wskaênik selektywnoÊci zapasu
• parametry wydaƒ z magazynu
• parametry paletowej jednostki ∏adunkowej
• parametry Êrodków transportu zewn´trznego obs∏ugujàcych magazyn
• za∏o˝enia organizacyjne pracy magazynu

W wyniku przeprowadzonych obli• Êrednià p∏ac´ pracownika magaczeƒ z wykorzystaniem aplikacja OPM
zynu.
klient otrzymuje nast´pujàce parameDane wejÊciowe dla wyznaczenia pa- try magazynu:
rametrów wydzielonej strefy kompleta- • powierzchni´ magazynu (wydzielonej
strefy kompletacji)
cji otrzymane od klienta powinny za•
kubatur´ magazynu (wydzielonej strewieraç:
fy kompletacji)
• wymiary wydzielonej strefy kompletacji (przypadek modernizacji istnie- • operacyjnà szerokoÊç i d∏ugoÊç magazynu (wydzielonej strefy kompletacji)
jàcego magazynu)
• wymiary modu∏u budowlanego (przy- • liczb´ rz´dów rega∏owych (bloków)
padek modernizacji istniejàcego ma- • liczb´ kolumn (bloków) w rz´dzie
• wysokoÊç magazynu w strefie sk∏adogazynu)
wania
• wysokoÊç u˝ytkowà strefy kompleta• liczb´ Êrodków technicznych
cji w Êwietle
• liczb´ zatrudnionych pracowników
• liczba stanowisk prze∏adunkowych –
∏àcznie
• wielkoÊç nak∏adów inwestycyjnych
• koszty eksploatacyjne magazynu
• wskaênik powierzchniowy zagospodarowania magazynu
• wskaênik kubaturowy zagospodarowania magazynu
• wskaênik nak∏adów na inwestycj´
• wskaênik kosztów przejÊcia 1 palety
przez magazyn
• szerokoÊç dzia∏ki pod zabudow´
• d∏ugoÊç dzia∏ki pod zabudow´
• wskaênik zagospodarowania dzia∏ki
budowlanej
• wskaêniki wydajnoÊci pracy w wydzielonej strefie kompletacji.

Rys. 2. Widok arkusza „Wybrany wariant” aplikacji OPM
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• wymiary s∏upa modu∏u budowlanego
• parametry wydaƒ z magazynu
• liczb´ asortymentów w strefie kompletacji
• struktur´ dziennych zadaƒ kompletacyjnych
• podzia∏ asortymentów wg ABC
• parametry jednostki ∏adunkowej dla
grup ABC
• za∏o˝enia organizacyjne pracy strefy
kompletacji
• Êrednià p∏ac´ pracownika magazynu.
Dane wprowadzane przez eksperta –
konsultanta zawierajà:
• parametry Êrodków transportu wewn´trznego
• parametry urzàdzeƒ do sk∏adowania
• parametry kosztowe wyposa˝enia
magazynowego
• parametry do konfiguracji poszczególnych stref magazynu
• parametry procesu magazynowania.

Na rys. 1 pokazano widok panelu sterowania (arkusz „TreÊç”) aplikacji OPM,
a na rys. 2 i 3 arkusz z wyników oraz
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wykres graficzny rankingu rozpatrywanych wariantów.

Studium przypadku
Firma handlowa zajmujàca si´ dystrybucjà towarów spo˝ywczych zamierza
wybudowaç nowy obiekt magazynowy.
Firma poda∏a dane dotyczàce perspektywicznych:
• wielkoÊci dostaw do magazynu
• wielkoÊci wspó∏czynnika rotacji zapasów
• struktury wydaƒ z magazynu,
• Êrednich parametrów jednostki ∏adunkowej
• maksymalnych parametrów dzia∏ki
budowlanej.
Kryteriami wyboru wariantów, jakie
przyj´to w aplikacji, to: najni˝sze nak∏ady inwestycyjne oraz koszty przejÊcia
palety przez magazyn (koszty eksploatacyjne) (rys. 4). Wykorzystujàc opracowane aplikacje, postanowiono rozpatrzyç dwie technologie sk∏adowania:
• sk∏adowanie w rega∏ach paletowych
• sk∏adowanie w rega∏ach zblokowanych.
Wykonujàc obliczenia dla dwóch
technologii sk∏adowania, wprowadzono w arkusze z danymi takie same dane
wejÊciowe perspektywiczne podane
przez firm´ (rys. 5.).

Rys. 3. Wykres graficzny rankingu rozpatrywanych wariantów aplikacji OPM

Rys. 4. Widok arkusza wartoÊciowanie kryteriów aplikacji OPM

Rys. 5. Widok arkusza wprowadzania danych o przep∏ywach aplikacji
OPM

Rys. 6. Widok arkusza z wynikami dla sk∏adowania w rega∏ach
paletowych aplikacji OPM

Logistyka 5/2003

27

Magazynowanie i transport wewn´trzny

A

B

Rys. 7. Widok arkusza z wynikami dla sk∏adowania w rega∏ach zblokowanych aplikacji OPM

Symulacje – wyniki
W wyniku przeprowadzonych obliczeƒ dla dwóch technologii sk∏adowania otrzymano wyniki, które przedstawiono na rys. 6 i 7.
Otrzymane wyniki pozwalajà na opracowanie rysunku zagospodarowania
magazynu okreÊlajàc konfiguracj´ rozstawienia kolumn rega∏owych w magazynie, przebiegu dróg manipulacyjnych
do obs∏ugi rega∏ów. Na rys. 8 i 9 przedstawiono porównanie nak∏adów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych dla poszczególnych wariantów.

Rys. 8. Struktura nak∏adów inwestycyjnych dla rozpatrywanych technologii sk∏adowania:
A-sk∏adowanie w rega∏ach paletowych, B-sk∏adowanie w rega∏ach zblokowanych

bocizny) wynikajàce z krótszych dróg chomiona us∏uga wykorzystujàca opitransportowych, w porównaniu do sk∏a- sanà aplikacj´ (www.ilim.poznan.pl).
dowania w rega∏ach paletowych. WskaêWi´cej informacji mo˝na uzyskaç
nik powierzchniowy, mniejszy dla sk∏a- u autora artyku∏u:
dowania w rega∏ach paletowych, pozwaJacek Zajàc
la na wybudowanie magazynu na mniejInstytut Logistyki i Magazynowania
szej obszarowo dzia∏ce.
ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznaƒ
Na stronie internetowej Instytutu Lotel.: +48 (0)61 850-4953
gistyki i Magazynowania zostanie urue-mail: jacek_zajac@ilim.poznan.pl

A

Podsumowanie – rekomendacje
Analizujàc otrzymane wyniki oraz porównujàc wykresy nak∏adów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych mo˝na
stwierdziç, ˝e spoÊród rozpatrywanych
dwóch wariantów technologii sk∏adowania, lepszym wariantem ze wzgl´du na
koszty inwestycyjne, jest wariant sk∏adowania w rega∏ach paletowych charakteryzujàcy si´ ni˝szym wskaênikiem. Ze
wzgl´du na koszty eksploatacyjne, lepszym wariantem jest wariant sk∏adowania w rega∏ach zblokowanych, charakteryzujàcy si´ ni˝szym wskaênikiem kosztów przejÊcia palety przez magazyn
w skali roku. Znaczàcy wp∏yw na ten
wskaênik maja koszty zatrudnienia (ro-
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Rys. 9. Struktura kosztów eksploatacyjnych dla rozpatrywanych technologii sk∏adowania:
A-sk∏adowanie w rega∏ach paletowych, B-sk∏adowanie w rega∏ach zblokowanych

