Magazynowanie i transport wewn´trzny

Micha∏ Kizyn

Bezpieczeƒstwo przy obs∏udze rega∏ów magazynowych (Cz. 2)
W pierwszej cz´Êci artyku∏u opisane
zosta∏y zagro˝enia bezpieczeƒstwa pracy w magazynie, jakie mogà byç powodowane przez rega∏y magazynowe.
Wskazano na nieprawid∏owoÊci natury
technicznej w zakresie konstrukcji i wykonawstwa rega∏ów (a w szczególnoÊci
braku dodatkowych elementów i osprz´tu bezpieczeƒstwa rega∏u), a tak˝e nieprawid∏owoÊci w zakresie monta˝u rega∏ów. Ze wzgl´du na bardzo istotne znaczenie, jakie te nieprawid∏owoÊci majà
na bezpiecznà eksploatacj´ rega∏ów,
w niniejszym artykule zostanà one
szczegó∏owo opisane w odniesieniu do
wymagaƒ okreÊlonych w obowiàzujàcych przepisach prawnych i normach.
Wymagania w zakresie konstrukcji
i wykonawstwa rega∏ów magazynowych
Podstawowe wymagania bezpieczeƒstwa w zak∏adzie w zakresie konstrukcji
i wykonawstwa dla Êrodków technicznego wyposa˝enia stanowisk pracy
(w tym rega∏ów magazynowych) zosta∏y
okreÊlone w Art. 215 i 216 Kodeksu pracy w sposób nast´pujàcy:
• maszyny i inne urzàdzenia techniczne
powinny byç tak konstruowane i budowane, aby zapewnia∏y bezpieczne
i higieniczne warunki pracy, w szczególnoÊci zabezpiecza∏y pracownika
przed urazami, dzia∏aniem niebezpiecznych substancji chemicznych, pora˝eniem pràdem elektrycznym, nadmiernym ha∏asem, szkodliwymi
wstrzàsami i dzia∏aniem wibracji i promieniowania, szkodliwym i niebezpiecznym dzia∏aniem innych czynników Êrodowiska pracy oraz uwzgl´dnia∏y zasady ergonomii
• konstruktor oraz producent maszyn
i urzàdzeƒ technicznych ponoszà odpowiedzialnoÊç za niedope∏nienie
obowiàzków, o których mowa powy˝ej oraz okreÊlonych w odr´bnych
przepisach
• maszyny i inne urzàdzenia techniczne,
które nie spe∏niajà powy˝szych wymagaƒ, wyposa˝a si´ w odpowiednie zabezpieczenia
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• w przypadku gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzale˝niona od warunków lokalnych, wyposa˝enie maszyny
lub innego urzàdzenia technicznego
w odpowiednie zabezpieczenia nale˝y do obowiàzków pracodawcy.
Z powy˝szego wynika, ˝e na konstruktorze i producencie cià˝y odpowiedzialnoÊç takiego zaprojektowania i wykonania rega∏u, aby spe∏nia∏ on wymagania
w zakresie bezpieczeƒstwa pracowników przy jego obs∏udze oraz aby by∏ on
wyposa˝ony w odpowiednie zabezpieczenia, dzi´ki którym takie bezpieczeƒstwo mo˝e byç zapewnione.
Konstrukcja rega∏u musi byç zaprojektowana zgodnie z ogólnymi zasadami
projektowania konstrukcji stalowych
oraz z wymaganiami okreÊlonymi w nast´pujàcych normach:
PN-78/M-78322 Urzàdzenia magazynowe do sk∏adowania. Rega∏y magazynowe. Parametry podstawowe.
PN-88/M-78321 Rega∏y magazynowe wolno stojàce. Wymagania i badania.
PN-92/M-78326 Rega∏y magazynowe.
Kszta∏towniki stalowe na s∏upy rega∏ów. Parametry podstawowe.
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe
z cienkoÊciennych kszta∏towników
profilowanych na zimno. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Z∏àcza
spawane w konstrukcjach stalowych.
Podzia∏ i wymagania.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjà.
Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogólne wytyczne.
Zgodnie z postanowieniami normy
PN-88/M-78321 producent rega∏ów zobowiàzany jest do wykonywania badaƒ
pe∏nych i niepe∏nych produkowanych
rega∏ów.
Badania pe∏ne nale˝y przeprowadzaç co

najmniej 1 raz w roku w celu okresowej
kontroli produkcji, a tak˝e w przypadku
oceny nowej konstrukcji, zmian konstrukcyjnych, technologicznych, materia∏owych
lub na ˝àdanie zamawiajàcego podane
w zamówieniu. Do badaƒ nale˝y pobraç co
najmniej jeden rega∏ magazynowy.
Badania niepe∏ne nale˝y przeprowadzaç na ka˝dym regale magazynowym
przy odbiorze. Dla ka˝dego rega∏u magazynowego wolno stojàcego, uznanego
za dobry, wytwórca powinien wystawiç
ZaÊwiadczenie o wynikach badaƒ, zawierajàce co najmniej:
• nazw´ lub znak wytwórcy
• nazw´ i oznaczenie rega∏u
• numer fabryczny i rok produkcji
• zakres i wyniki przeprowadzonych badaƒ
• stwierdzenie zgodnoÊci wyników badaƒ z PN.
W zakresie dodatkowych elementów
i osprz´tu bezpieczeƒstwa dla rega∏ów
brak jest przepisów prawnych i norm
okreÊlajàcych wymagania w tym zakresie. Zaznaczyç nale˝y, ˝e nie wszyscy
producenci rega∏ów w swoich prospektach i ofertach sprzeda˝y proponujà taki ich zestaw, który umo˝liwi∏by u˝ytkownikowi dokonaç wyboru najbardziej
odpowiednich elementów w dostosowaniu do poziomu mechanizacji prac
magazynowych, warunków i parametrów pomieszczenia magazynowego, rodzaju i charakterystyki sk∏adowanych towarów oraz typu wózków wid∏owych
podnoÊnikowych stosowanych w magazynie. A˝eby u∏atwiç s∏u˝bom magazynowym dokonania prawid∏owego doboru odpowiedniego rodzaju elementów
i osprz´tu technicznego zabezpieczenia
dla rega∏u, a tak˝e w celu u∏atwienia
konfrontacji obecnego stanu wyposa˝enia rega∏ów w takie zabezpieczenia, poni˝ej podajemy przyk∏adowy zestaw elementów i osprz´tu, jaki powinien proponowaç producent rega∏u dla jego odpowiedniego zabezpieczenia.
Wyposa˝enie dodatkowe dla rega∏ów
paletowych uniwersalnych, zawierajàce
zestaw elementów i osprz´tu dla zwi´kszenia bezpieczeƒstwa obs∏ugi rega∏u,
podano na podstawie materia∏ów prze-
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kazanych przez firm´ WANDALEX – FEdla unikni´cia uszkodzeƒ s∏upów monwane za pomocà Êrub i nakr´tek na
RALCO j. v. Sp. z o. o. Zak∏ad produkcyjta˝owych rega∏u od uderzeƒ. Stosuje
otworach bocznych s∏upa rega∏owego.
ny w Zgierzu. Zestaw wyposa˝enia dosi´ je na ostatniej ramie rz´du rega∏owe- Poz. 8. wyposa˝enia w postaci ∏àcznika
datkowego dotyczy rega∏ów paletowych
go. Równie˝ ten ochraniacz jest mocoram umo˝liwia odpowiednie wzajemuniwersalnych Systemu MRK przystosowany do pod∏o˝a za pomocà kotew rozne ∏àczenie ram stanowiàcych konwanych do sk∏adowania ∏adunków ci´˝porowych. WysokoÊç ochraniacza 300,
strukcj´ no˝nà rega∏u. W systemie
kich w postaci jednostek ∏adunkowych
400 lub 600 mm. SzerokoÊç mierzona
MRK stosowane sà ∏àczniki typu: „raoraz opakowaƒ transportowych o duod przodu 135 mm. Ochraniacz wykonama-rama”. ¸àcznik jest wykonany z bla˝ych wymiarach gabarytowych. (Rys. 1).
ny jest z blachy o gruboÊci 5 mm.
chy o gruboÊci 1.75 mm.
Poz. 1. – wyposa˝enie w postaci ochra- Poz. 5. wyposa˝enie w postaci podstawy Poz. 9. wyposa˝enia w postaci belek poniaczy s∏upów stosowane jest w celu
do kr´gów stosowane jest dla bezprzecznych stosowane sà dla pozounikni´cia uszkodzenia s∏upów nopiecznego sk∏adowania szpul do kabli,
stawienia wolnego miejsca dla wide∏
Ênych rega∏u w wyniku uderzeƒ wózprzewodów, taÊm itp. Szpule zawiesza
wózków wid∏owych podnoÊnikowych,
ków lub ∏adunków. Ochraniacz s∏upa
si´ za pomocà trzpienia zamocowanew przypadku sk∏adowania na rega∏ach
ma cztery otwory s∏u˝àce do zakotwiego na ramie.
∏adunków w postaci opania w pod∏o˝u ko∏kami rozW systemie
kowaƒ transportowych
porowymi. Ochraniabez palet. Belki pocze produkowane sà
przeczne wykonane sà
w trzech wysokoÊciach
z profilu rury prostokàt300, 400 i 600 mm.
nej z uchwytami przyspaSzerokoÊç ochraniacza
wanymi na dwóch koƒmierzona z przodu wycach. Wyst´pujà dwa tynosi 135 mm. Ochrapy belek poprzecznych
niacz jest wykonany z bladla ró˝nych ∏adunków:
chy o gruboÊci 5 mm.
profil w kszta∏cie litery
1. ochraniacz s∏upa
C i w kszta∏cie rury pro2. siatka ochronna czo∏owa
stokàtnej. Belki po3. ogranicznik palet
przeczne wykonane sà
4. ochraniacz s∏upa czo∏owy
z blachy o gruboÊci
5. podstawa do kr´gów
3 mm.
6. siatka ochronna boczna
Poz. 10. wyposa˝enia w postaci podstawy
7. oznaczenia rz´dów
do beczek stosowane sà do bezpieczne8. ∏àczniki ram
go sk∏adowania ∏adunków w kszta∏cie
9. belki poprzeczne
walca np. beczek, szpul, rol papieru ga10. podstawy do beczek
zetowego, zwojów blach itp. D∏ugoÊci
Rys. 1. Zestaw wyposa˝enia dodatko11. siatka ochronna pó∏ki
podstaw sà dostosowane do g∏´bokoÊci
wego dla rega∏ów systemu MRK
12. belka wzmocnienia pó∏ki
ram. Rozstaw profili zale˝y od Êrednicy
13. belka pó∏ki z ogranicznikami
MRK proponowane sà ró˝ne typy
sk∏adowanego ∏adunku. Profile wyko14. pod∏oga pó∏ki
podstaw dla szpul, które spe∏nianywane sà z blachy, gruboÊci 3 mm.
15. oznaczenie dopuszczalnego obciàjà potrzeby magazynowania ró˝nych Poz. 11. wyposa˝enia w postaci paneli
˝enia gniazda [B]
Êrednic szpul do kabli.
siatkowych ochronnych pó∏ki stosowPoz. 2. wyposa˝enie w postaci siatki Poz. 6. wyposa˝enie w postaci siatki
ne sà dla tych gniazd rega∏owych,
ochronnej czo∏owej, umieszczone na
ochronnej bocznej stosowane jest dla
w których sk∏adowane b´dà drobne
koƒcu prz´s∏a, ochrania osoby znajduochrony pracowników znajdujàcych
opakowania jednostkowe lub zbiorcze
jàce si´ w pobli˝u rega∏u przed upadsi´ w pobli˝u rega∏u przed upadkiem
bez palet. Chronià one drobne opakokiem towaru z palety znajdujàcej si´ na
towaru z palety znajdujàcej si´ na rewania przed wypadaniem z gniazd reregale. Panele siatkowe mocowane sà
gale. Siatka w ramie umieszczona na
ga∏owych. Wyst´pujà w ró˝nych rozna otworach bocznych s∏upów za poplecach prz´s∏a w postaci paneli siatmiarach i konstrukcjach, w zale˝noÊci
mocà Êrub i nakr´tek lub spinek.
kowych, mocowana jest na otworach
od ci´˝aru, kszta∏tu oraz rodzaju sk∏aPoz. 3. wyposa˝enie w postaci ograniczs∏upów za pomocà Êrub, nakr´tek lub
dowanych wyrobów.
nika palet pozwala na unikni´cie zbyt
spinek.
Poz. 12. wyposa˝enia w postaci belek pog∏´bokiego umieszczenia palety Poz. 7. wyposa˝enie w postaci oznaczeprzecznych schodkowych stosowane
w gnieêdzie rega∏u dwurz´dowego.
nia rz´dów stosowane jest dla i u∏atwiesà w celu wzmocnienia pó∏ek z p∏yty
Profil ogranicznika palet jest moconia odszukania rz´du rega∏u, do którego
wiórowej lub paneli siatkowych. Pó∏ki
wany za pomocà Êrub i nakr´tek bezoperator wózka podnoÊnikowego b´lub panele siatkowe uk∏adane sà na wypoÊrednio na s∏upie monta˝owym.
dzie wk∏ada∏/wyjmowa∏ jednostk´ ∏aduntrzyma∏ych belkach poprzecznych,
Ogranicznik wykonany jest z blachy
kowà. Standardowo wst´pujà w trzech
przenoszàcych obcià˝enia od opakoo gruboÊci 4 mm.
ró˝nych modelach, zawsze w tych sawaƒ jednostkowych lub zbiorczych
Poz. 4. wyposa˝enie w postaci ochraniamych rozmiarach, lecz ustawione pod
sk∏adowanych w tych gniazdach bez
czy s∏upów czo∏owych stosowane jest
ró˝nymi kàtami. Oznaczenia sà mocopalet. Te dodatkowe wype∏nienia
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Systemy przechowywania i archiwizacji dokumentów
Specyfikà pracy biur i instytucji zwiàzanych z administracjà lub obs∏ugà
p∏atniczà klientów jest m. in. generowanie sporej iloÊci dokumentów, wynikajàcej z codziennej dzia∏alnoÊci.

ni˝enie jakoÊci i wydajnoÊci pracy personelu, a co za tym idzie, niekorzystnie
wp∏ywa na obs∏ug´ klientów. Wiele rozwiàzaƒ zak∏ada, ˝e skanowanie dokumentów i ich zapis elektroniczny w zupe∏noÊci spe∏ni wszystkie wymagania. Jednak˝e
cz´sto wymagany jest szybki dost´p do
orygina∏ów. I mimo zmian prawnych, które b´dà umo˝liwiaç pos∏ugiwanie si´ elektronicznym podpisem, pozostaje ludzka
mentalnoÊç i przyzwyczajenie do pos∏ugiwania si´ postacià papierowà dokumentów. Pó∏ki i rega∏y b´dà potrzebne równie˝ wtedy, gdy powstanie problem sk∏adowania tysi´cy p∏yt CD-ROM.
Rozwiàzaniem mo˝e okazaç si´ system
oparty o technologie rega∏ów karuzelowych Rotomat, które cechujà si´ wysokà
optymalizacjà i redukcjà powierzchni wymaganej do przechowywania ró˝nego rodzaju dokumentów, akt, dysków CD-ROM,
kart p∏atniczych itp. Rotomaty pozwalajà
równie˝ na integracje z systemem informatycznym, co umo˝liwia kontrol´ dost´pu i logiczne po∏àczenie dokumentów
w wersji papierowej i elektronicznej.

gondoli. Nie ma ustalonego kierunku ruchu pó∏ek – jest on uzale˝niony od tego,
czy dana pó∏ka ma bli˝ej do operatora jadàc w dó∏ lub w gór´. Pozwala to na skrócenie czasu dost´pu do dokumentów.
Ka˝da pojedyncza pó∏ka jest projektowana zgodnie z rodzajem dokumentów czy
innych noÊników, np. CD, jakie b´dzie
przechowywaç, cechujàc si´ elastycznoÊcià w doborze ró˝nego rodzaju przegródek, szuflad itp. Rotomat mo˝e zostaç
przystosowany do przechowywania akt
ró˝nej wielkoÊci, np. A5 lub A4, ale te˝ do
ró˝nego rodzaju segregatorów, teczek
podwieszanych, wolnostojàcych lub dokumentów sk∏adowanych w pude∏kach.
KorzyÊci
W wyniku zastosowania rega∏ów karuzelowych Rotomat mo˝na osiàgnàç szereg korzyÊci:
• oszcz´dnoÊç powierzchni u˝ytkowej
(nawet kilkunastokrotnie w porównaniu
z tradycyjnymi systemami sk∏adowania)
• krótki czas dost´pu

Schemat Systemu Archiwizacji Dokumentów

Zasada dzia∏ania
Zwiàzane z tym problemy to brak miejsca potrzebnego do przechowywania oraz
niemo˝noÊç szybkiego dost´pu do dokumentów. Klasyczne szafy lub rega∏y zajmujà niekiedy kilka pomieszczeƒ. Proces dost´pu pracownika do dokumentów mo˝e
zajmowaç du˝o czasu, co wp∏ywa na ob-

Rega∏y karuzelowe Rotomat cechujà si´
modu∏owà budowà oraz ∏atwoÊcià rozbudowy. Zasada dzia∏ania Rotomatu polega na pionowym ruchu pó∏ek po sp∏aszczonej elipsie. Przez ca∏y czas utrzymywane jest pionowe u∏o˝enie pó∏ek na wzór
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umo˝liwiajà wyrównanie górnej postosowane sà do wszystkich typów berach dostosowanych do wymiaru
wierzchni pó∏ki do poziomu belki. Bellek. Belki poprzeczne produkuje si´ do
gniazda. Kolor naturalny. Wykonywaki poprzeczne wyst´pujà w ró˝nej g∏´ram ró˝nej g∏´bokoÊci. Liczba belek pone sà wed∏ug potrzeb, projektów lub
bokoÊci. Najcz´Êciej sà wykonane z rur
przecznych zale˝y od wybranego obsugestii u˝ytkownika.
prostokàtnych spawanych z blachy
cià˝enia. Wykonywane sà z rur spawa- Poz. 15. wyposa˝enie w postaci oznao gruboÊci 1,75 mm ze z∏àczami na
nych z blachy o gruboÊci 1,75 mm ze
czenia dopuszczalnego obcià˝enia
koƒcach. Liczba belek poprzecznych
z∏àczami na koƒcach. Zamocowanie begniazda wykonywane jest w postaci
zale˝y od obcià˝enia sk∏adowanymi
lek nie wymaga stosowania narz´dzi.
nalepek i naklejane na belkach noopakowaniami. Zamocowanie belek Poz. 14. wyposa˝enia w postaci paneli
Ênych gniazd rega∏owych w miejscach
[B] lub na tablicach oznaczenia rz´du
poprzecznych nie wymaga stosowania
drewnopochodnych stosowane jest
rega∏u (poz. 7.), je˝eli wszystkie gniaznarz´dzi.
dla wype∏nienia pod∏ogi gniazda reda w rz´dzie majà takà samà noÊnoÊç.
Poz. 13. wyposa˝enia w postaci belek poga∏u w przypadku sk∏adowania drobInne rodzaje wyposa˝enia dodatkoprzecznych p∏askich stosowane sà taknych opakowaƒ bez palet. Panele wykonane sà z aglomeratu o gruboÊci od wego wykonywane sà wg potrzeb, pro˝e w celu wzmocnienia pó∏ek z p∏yty
wiórowej lub paneli siatkowych. Do18 do 36 mm o odpowiednich wymia- jektów lub sugestii u˝ytkownika.
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