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Odbiór tak zwanych rega∏ów mobilnych
Dla przypomnienia: zgodnie z polskim prawem –
w szczególnoÊci Kodeksem Pracy – na pracodawcy le˝y
obowiàzek przekazania swoim pracownikom bezpiecznego narz´dzia pracy. Poni˝ej opisz´ dodatkowe wymagania
(poza opisanymi w poprzednim artykule dotyczàcym odbioru rega∏ów)1 odnoszàce si´ do rega∏ów przejezdnych
torowych nap´dzanych.
Szczególnym rodzajem urzàdzenia, stosowanego w niektórych magazynach, sà rega∏y magazynowe przejezdne
torowe nap´dzane, zwane przez niektórych dostawców –
niezgodnie z wymaganiami s∏ownictwa – rega∏ami mobilnymi. Najwa˝niejszym s∏owem, z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeƒstwa i higieny pracy dla tego typu urzàdzeniami, jest s∏owo „nap´dzane”. Oznacza ono, ˝e urzàdzenie posiada nap´d inny, ni˝ mi´Ênie ludzkie. A skoro
tak, to podstawowym wymaganiem dla takich urzàdzeƒ na
terenie Unii Europejskiej jest Dyrektywa 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 czerwca 1998 roku
w sprawie zbli˝enia ustawodawstwa Paƒstw Cz∏onkowskich, dotyczàcego maszyn. Dyrektywa przenoszona jest
do prawodawstwa polskiego przez Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla maszyn i elementów bezpieczeƒstwa (Dz.U. 2005.259.2170).
Ju˝ nie Polska Norma, ale Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki wyznacza standardy bezpieczeƒstwa urzàdzeƒ,
jakim sà rega∏y przejezdne torowe nap´dzane. Podstawowe przes∏anki dla nie odebrania od dostawcy takich rega∏ów, to brak g∏ównej – odnoszàcej si´ do ca∏ego systemu
rega∏ów (gdy˝ zwykle rega∏y torowe sprzedawane sà w zespo∏ach tworzàcych system) – tabliczki znamionowej z „nazwà i adresem producenta, oznakowaniem CE, oznakowaniem serii lub typu maszyny, numerem fabrycznym (je˝eli
stosuje si´ numer fabryczny) oraz rokiem budowy maszyny”. Do maszyny powinna byç do∏àczona deklaracja zgodnoÊci WE. Deklaracja musi spe∏niaç wymagania paragrafu
119 Rozporzàdzenia i „powinna zawieraç:
1) nazw´ i adres producenta lub jego upowa˝nionego
przedstawiciela wraz z nazwà i adresem producenta,
z upowa˝nienia którego on dzia∏a,
2) opis maszyny: nazw´ firmowà, typ, numer fabryczny – je˝eli maszyna ma taki numer,
3) wyszczególnienie aktów prawnych, których wymagania
spe∏nia maszyna,
4) je˝eli ma to zastosowanie:
a) nazw´ i adres jednostki notyfikowanej oraz numer
certyfikatu badania typu WE, o którym mowa w § 122
ust. 2, wydanego przez t´ jednostk´,
b) nazw´ i adres jednostki notyfikowanej, do której prze-
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s∏ano dokumentacj´, o której mowa w § 120 ust. 2
pkt 2 lit. a,
c) nazw´ i adres jednostki notyfikowanej, która dokona∏a weryfikacji, o której mowa w § 120 ust. 2 pkt 2
lit. b,
d) wyszczególnienie zastosowanych norm zharmonizowanych,
e) informacj´ o zastosowanych krajowych normach
i specyfikacjach technicznych, innych ni˝ normy zharmonizowane,
5) imi´ i nazwisko osoby upowa˝nionej do sk∏adania podpisu w imieniu producenta lub jego upowa˝nionego
przedstawiciela.”
Bez powy˝szego oznakowania i poprawnie sporzàdzonej
deklaracji zgodnoÊci WE nie nale˝y podpisywaç dokumentów przyjmujàcych do eksploatacji urzàdzenie, jakim sà rega∏y przejezdne torowe nap´dzane.
Zwykle maszyny posiadajà elementy bezpieczeƒstwa. Takie elementy posiadajà tak˝e rega∏y przejezdne torowe nap´dzane. Sà to na przyk∏ad wy∏àczniki awaryjne, bramki
Êwiat∏oczu∏e majàce wy∏àczaç urzàdzenie z ruchu w przypadku stworzenia zagro˝enia, itp. Deklaracja zgodnoÊci,
„dotyczàca elementów bezpieczeƒstwa, powinna zawieraç
nast´pujàce informacje:
1) nazw´ i adres producenta lub jego upowa˝nionego
przedstawiciela,
2) opis elementu bezpieczeƒstwa: nazw´ firmowà, typ, numer fabryczny, je˝eli element bezpieczeƒstwa numer taki
posiada,
3) funkcj´ bezpieczeƒstwa pe∏nionà przez element bezpieczeƒstwa, je˝eli nie wynika ona z opisu elementu,
4) je˝eli ma to zastosowanie:
a) nazw´ i adres jednostki notyfikowanej oraz numer
certyfikatu badania typu WE, o którym mowa w § 122
ust. 2, wydanego przez t´ jednostk´,
b) nazw´ i adres jednostki notyfikowanej, do której przes∏ano dokumentacj´, o której mowa w § 120 ust. 2
pkt 2 lit. a,
c) nazw´ i adres jednostki notyfikowanej, która dokona∏a
weryfikacji, o której mowa w § 120 ust. 2 pkt 2 lit. b,
d) powo∏anie zastosowanych norm zharmonizowanych,
e) informacje o zastosowanych krajowych normach
i specyfikacjach technicznych innych, ni˝ normy zharmonizowane,
5) imi´ i nazwisko osoby upowa˝nionej do sk∏adania podpisu w imieniu producenta lub jego upowa˝nionego
przedstawiciela.”

Z Krojenka, Odbiór rega∏ów magazynowych wolno stojàcych, „Logistyka” nr 4/2008, s.57-58 (przyp. red.).
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Nale˝y tak˝e pami´taç o dodatkowych wymaganiach, wynikajàcych z rodzaju nap´du i systemu sterowania zespo∏em rega∏ów przejezdnych torowych nap´dzanych. Zwykle nap´d
jest elektryczny, a sterowanie cz´stokroç obejmuje system
radiowy. Oznacza to odpowiednio stosowanie dyrektywy:
• elektrycznej, czyli Rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla sprz´tu elektrycznego
• „kompatybilnoÊciowej”, czyli Rozporzàdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 roku
w sprawie dokonywania oceny zgodnoÊci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczàcymi kompatybilnoÊci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania,
• radiowej, czyli Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie dokonywania oceny zgodnoÊci telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych
przeznaczonych do do∏àczania do zakoƒczeƒ sieci publicznej i urzàdzeƒ radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania.
W przypadku sterowania radiowego nale˝y pami´taç
o obowiàzkowym sprawdzeniu przez jednostk´ notyfikowanà do Komisji Europejskiej poprawnoÊci dzia∏ania systemu
sterowania. W takim przypadku na urzàdzeniach sterowniczych powinno pojawiç si´ oznaczenie CE z numerem jednostki notyfikowanej, a deklaracja zgodnoÊci powinna zawieraç dane jednostki notyfikowanej.
W przypadku nap´du elektrycznego nale˝y pami´taç tak˝e o tym, ˝e iloÊç i rodzaj obwodów elektrycznych tworzà
wymaganie w postaci pomiarów elektrycznych dla zespo∏u
rega∏ów przejezdnych torowych nap´dzanych.
Dodatkowo nale˝y zwróciç uwag´ na zagro˝enia w∏aÊciwe
dla Êrodowiska eksploatowania rega∏ów. Dla przyk∏adu:
• rega∏y przejezdne stosuje si´ dla podwy˝szenia wspó∏czynnika wykorzystania kubatury magazynu, dlatego cz´sto te˝
pojawiajà si´ miejsca paletowe na wspornikach ponad drogami transportowymi. Nale˝y w takich przypadkach pami´taç o tym, ˝e projekt musi dopuszczaç nierównomierne roz∏o˝enie ∏adunku na wózku rega∏u; nale˝y tak˝e pami´taç
o koniecznoÊci monta˝u elementów zabezpieczajàcych palety przed upadkiem na ka˝dym poziomie wsporników
• rega∏y przejezdne stosuje si´ cz´sto w ch∏odniach i mroêniach; w takim przypadku nale˝y pami´taç o odpowiednim doborze mechanizmu nap´dowego, w szczególnoÊci
∏o˝yskowania kó∏ do warunków pracy (temperatury, wilgotnoÊci, czystoÊci otoczenia,..).
Dostawca rega∏ów przejezdnych torowych nap´dzanych powinien tak˝e przekazaç odpowiednià instrukcj´ dostarczonego urzàdzenia zgodnà z paragrafem 50 Rozporzàdzenia:
„…1) informacje zamieszczone w oznaczeniu maszyny,
o których mowa w § 48 ust. 1, z wy∏àczeniem numeru fabrycznego,
2) informacje u∏atwiajàce konserwacj´ maszyny, takie jak:
adres importera, serwisu,
3) przewidywane zastosowanie maszyny, o którym mowa
w § 9 ust. 1 i 2,
4) informacje o stanowisku lub stanowiskach roboczych,
które mo˝e zajmowaç operator,
5) instrukcje dotyczàce bezpiecznego przekazywania do
eksploatacji, u˝ytkowania, przemieszczania maszyny,
z podaniem jej masy i masy cz´Êci maszyny (je˝eli majà
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one byç transportowane osobno), monta˝u i jej demonta˝u, regulacji, konserwacji, obs∏ugi i napraw,
6) w koniecznych przypadkach:
a) informacje o niedopuszczalnych sposobach u˝ytkowania maszyny,
b) wskazówki szkoleniowe,
c) podstawowe charakterystyki narz´dzi, które mogà byç
stosowane w maszynie.
2. Instrukcja powinna byç sporzàdzona przez producenta
lub jego upowa˝nionego przedstawiciela w jednym z j´zyków paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej. Maszyny oddawane do eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny byç wyposa˝one w instrukcj´ oryginalnà producenta lub jego upowa˝nionego przedstawiciela oraz w instrukcj´ przet∏umaczonà, je˝eli ma to zastosowanie, na j´zyk polski. T∏umaczenie instrukcji powinno byç wykonane
przez producenta lub przez jego upowa˝nionego przedstawiciela albo przez osob´ wprowadzajàcà maszyn´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W uzasadnionych przypadkach, instrukcja konserwacji
maszyny przeznaczona do korzystania przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upowa˝nionego przedstawiciela mo˝e byç napisana tylko w j´zyku zrozumia∏ym dla tego personelu.
4. Do instrukcji powinny byç do∏àczone rysunki i schematy
przeznaczone do uruchamiania, konserwacji, kontroli, sprawdzania prawid∏owoÊci dzia∏ania maszyny, a tak˝e, je˝eli ma to
zastosowanie, naprawy maszyny oraz wszelkie istotne zalecenia, w szczególnoÊci odnoszàce si´ do bezpieczeƒstwa.
5. W niezb´dnych przypadkach instrukcja powinna okreÊlaç wymagania w zakresie instalowania i monta˝u, w szczególnoÊci dotyczàce zastosowanych t∏umików drgaƒ, rodzaju
i masy p∏yt fundamentowych, majàce na celu zmniejszenie
ha∏asu lub drgaƒ.
6. Instrukcja powinna zawieraç informacje dotyczàce ha∏asu emitowanego przez maszyn´ i podawaç wartoÊci rzeczywiste podanych ni˝ej parametrów, albo ich wartoÊci
okreÊlone w wyniku pomiarów wykonanych na identycznych
maszynach:
1) równowa˝nego poziomu ciÊnienia akustycznego na stanowisku pracy, skorygowanego charakterystykà A, gdy
przekracza on 70 dB (A); je˝eli poziom dêwi´ku nie przekracza 70 dB (A), nale˝y to potwierdziç w instrukcji,
2) szczytowej chwilowej wartoÊci ciÊnienia akustycznego na stanowiskach pracy, skorygowanej charakterystykà C, gdy
przekracza ona 63 Pa (130 dB w stosunku do 20 µ Pa),
3) poziomu mocy akustycznej maszyny, w przypadku gdy
równowa˝ny poziom ciÊnienia akustycznego na stanowiskach pracy, skorygowany charakterystykà A, przekracza
85 dB (A).
7. Informacje techniczne opisujàce maszyn´ nie powinny
pozostawaç w sprzecznoÊci z instrukcjà w zakresie bezpieczeƒstwa.
8. Dokumentacja techniczna opisujàca maszyn´ powinna
zawieraç informacje dotyczàce ha∏asu emitowanego przez
maszyn´, o których mowa powy˝ej. Dla przyk∏adu, zespó∏
nap´dowy rega∏ów nap´dzanych elektrycznie sk∏ada si´
cz´sto z motoreduktora do którego powinien zostaç podany termin wymiany oleju w przek∏adni i rodzaj oleju zale˝ny
od warunków temperaturowych pracy urzàdzenia.”
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Je˝eli dostawca wzbrania si´ przed przekazaniem na lub
przedstawieniem w∏aÊciwej dokumentacji to zgodnie z paragrafem 118 Rozporzàdzenia: „Nieprzed∏o˝enie dokumentacji, o której mowa w § 116 ust. 4, na ˝àdanie w∏aÊciwych
organów, mo˝e stanowiç podstaw´ do uznania, ˝e maszyna, wprowadzona do obrotu, jest niezgodna z wymaganiami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu”. Organem w∏aÊciwym
w przypadku narz´dzi pracy jest Paƒstwowa Inspekcja Pracy.
W∏aÊciwym jest dope∏nienie powy˝szych formalnoÊci przed
przystàpieniem do eksploatacji rega∏ów przejezdnych torowych nap´dzanych.

A co gdy ju˝ podpisaliÊmy…

Rega∏y przejezdne torowe nap´dzane, po wypadku
(fot. Adam Wojciechowski).

Musimy mieç ÊwiadomoÊç, ˝e zatrudnione w naszej firmie
osoby pracujà na urzàdzeniach, których bezpieczeƒstwo nie
spe∏nia wymagaƒ polskiego prawa. Pozostaje wtedy wyegzekwowaç powy˝sze dokumenty, a tak˝e – je˝eli tego wymaga
sytuacja – modernizacj´ urzàdzenia lub wyposa˝enie go
w dodatkowe elementy zabezpieczajàce. Najlepiej, gdy mo˝emy to zrobiç w okresie gwarancyjnym, ale po okresie gwarancyjnym prawa u˝ytkownika tak˝e powinny byç respektowane – zw∏aszcza je˝eli dostawa urzàdzeni nastàpi∏a poprzez firm´ z terytorium Unii Europejskiej. ˚aden dostawca
nie mo˝e si´ zas∏oniç niewiedzà, gdy˝ Dyrektywa maszyno-

R

E

K

wa obowiàzuje tam od roku 1998, a w Polsce od momentu
wejÊcia do Wspólnoty.
Je˝eli nie wyegzekwujemy opisanych powy˝ej wymagaƒ od
dostawcy to nara˝amy si´, w przypadku kontroli Inspektorów
Paƒstwowej Inspekcji Pracy, nawet na wy∏àczenie urzàdzenia
z u˝ytkowania. A koszty? Koszty takiego niedopatrzenia mogà
byç ogromne. Nale˝y uwa˝aç si´ za szcz´Êliwca je˝eli w przypadku incydentu magazynowego nie poniesiemy kosztów ludzkich. Dlatego te˝, je˝eli posiadamy na stanie rega∏y przejezdne
torowe nap´dzane, naprawd´ warto „wziàç je pod lup´”.
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