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Druga m∏odoÊç w magazynie
Zapoczàtkowany w latach dziewi´çdziesiàtych XX wieku rozwój logistyki
w Polsce spowodowa∏ wzrost inwestycji w zakresie infrastruktury procesów
logistycznych, który trwa do dnia dzisiejszego i z pewnoÊcià potrwa jeszcze
d∏ugo. W ramach prowadzonych inwestycji powstaje szereg nowych obiektów magazynowych, a wiele starszych
baz jest modernizowanych. Obserwujàc ró˝ne przypadki ustalono, ˝e
w praktyce cz´sto wykorzystywane sà
pochodzàce z tzw. drugiego obiegu,
a to oznaczà, i˝ niektóre urzàdzenia by∏y wczeÊniej eksploatowane przez innego u˝ytkownika. Praktyki tego typu
cz´sto stosujà przedsi´biorstwa z kapita∏em zagranicznym, które modernizujàc macierzyste bazy, przekazujà wyco-

fywane urzàdzenia do wykorzystania
w swoich firmach w Polsce. Czynià tak
równie˝ firmy krajowe, posiadajàce
ograniczone Êrodki finansowe. Nie
mo˝na takich praktyk jednoznacznie
uznaç za naganne, a wr´cz przeciwnie,
poniewa˝ na „Êmietnik” nie trafià
w pe∏ni u˝yteczne urzàdzenia. Trzeba
mieç jednak pe∏nà ÊwiadomoÊç, co
i w jakim stanie technicznym wprowadza si´ do powtórnej eksploatacji.
Szczególnà uwag´ pragnà∏bym zwróciç na wprowadzane do ponownej eksploatacji ró˝nego typu rega∏y ramowe,
wspornikowe czy inne. Od poczàtku
u˝ytkowania rega∏y sà:
• w wi´kszoÊci przypadków mocowane
(kotwione) do pod∏o˝a w celu uzyskania odpowiedniej statecznoÊci

• nara˝one na uszkodzenia elementów,
takie jak, np. p´kni´cia czy trwa∏e
odkszta∏cenia, wynikajàce z niew∏aÊciwego u˝ytkowania (przecià˝enia,
uderzenia itp.)
• podatne na warunki Êrodowiska,
w którym sà u˝ytkowane.
To sprawia, ˝e rega∏y po zdemontowaniu mogà posiadaç elementy, które
nie b´dà nadawa∏y si´ do powtórnego
wykorzystania w∏aÊnie ze wzgl´du na
posiadane uszkodzenia. Stan demontowanych elementów rega∏ów pogorszyç
mo˝e jeszcze prowadzenie prac demonta˝owych bez zachowania odpowiedniej kultury technicznej. Dlatego
te˝ przed podj´ciem decyzji o powtórnym wykorzystaniu rega∏ów nale˝y ich
stan poddaç rzetelnej ocenie, w celu
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wyeliminowania elementów nie nadajàcych si´ do u˝ytku.
Trzeba pami´taç, ˝e elementy trwale
odkszta∏cone nie powinny byç naprawiane, gdy˝:
1) nie dysponujemy dokumentacjà, która okreÊla∏aby jednoznacznie z jakiego gatunku materia∏u nale˝y wykonaç nowy element i jakie powinny
byç jego wymiary
2) wszelkiego rodzaju prostowania powodujà zmiany w strukturze materia∏u, co w konsekwencji mo˝e mieç negatywny wp∏yw na w∏aÊciwoÊci wytrzyma∏oÊciowe naprawianego elementu
3) przeprowadzanie nieautoryzowanych prac naprawczych mo˝e powodowaç zmian´ stanu obcià˝enia konstrukcji lub wprowadzaç dodatkowe
napr´˝enia, które mogà ujemnie
wp∏ywaç na walory eksploatacyjne
urzàdzenia.

Wskazana jest natomiast wymiana
elementów ∏àczonych z∏àczami rozbieralnymi, je˝eli tylko posiadamy nowe
lub u˝ywane, ale oryginalne cz´Êci zapasowe.
Istotne znaczenie dla rega∏ów przewidzianych do powtórnego wykorzystania ma to, aby posiada∏y one dokumentacj´ w postaci instrukcji monta˝u
i eksploatacji, poniewa˝ trzeba znaç
wymagania:
1) producenta (dostawcy) rega∏u dotyczàce prawid∏owego monta˝u, gdy˝
najlepiej wykonany rega∏, który nie
zostanie zmontowany zgodnie z okreÊlonymi wymaganiami nie nadaje si´
do u˝ytkowania, poniewa˝ stanowi
zagro˝enie bezpieczeƒstwa podczas
póêniejszego u˝ytkowania
2) stawiane u˝ytkownikowi przez producenta (dostawcy) rega∏ów w zakresie prawid∏owej, a tym samym na bezpieczeƒstwo pracy w trakcie eksploatacji, b´dàce
w rzeczywistoÊci
bardzo istotnym zagadnieniem, którego absolutnie nie
mo˝na pominàç.

Posiadanie tych
instrukcji pozwala
równie˝ u˝ytkownikowi na prawid∏owe zdefiniowanie bardzo istotnych w praktyce
podstawowych parametrów charakterystycznych, takich jak noÊnoÊç
gniazda i noÊnoÊç
kolumny, które na
ogó∏ nie sà sta∏e
dla danego typu rega∏u, lecz wynikajà
z przyj´tej konfiguracji jego zabudowy. Nale˝y te˝
pami´taç, ˝e zgodRys. 1. Katastrofa rega∏ów w magazynie. èród∏o: Materia∏y informanie z wymaganiami
cyjne firmy NEDCON
przepisów bezpieWalory u˝ytkowe rega∏ów obni˝a czeƒstwa pracy, parametry takie jak norównie˝ nadmierna korozja powodujà- ÊnoÊç gniazda czy kolumny powinny
ca ubytki materia∏u. Szczególnie nie- byç wyraênie oznaczone na eksploatobezpieczna jest korozja w rejonie z∏àcz wanym regale, a jak je ustaliç, jeÊli braspawanych, których to stanu nie mo˝na kuje tabliczki znamionowej i nie ma odsprawdziç w prosty sposób.
powiednich instrukcji.
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W dodatku trzeba sobie uzmys∏owiç,
jakie mogà byç katastrofalne skutki dopuszczenia do u˝ytkowania rega∏ów
o bli˝ej nieznanej noÊnoÊci. Efekt tego
co mo˝e nastàpiç w takiej sytuacji,
przedstawiono na za∏àczonej fotografii.
Rega∏y w dobrym stanie technicznym, o nieznanych wartoÊciach noÊnoÊci gniazda i kolumny, mo˝na poddaç
ekspertyzie, która w oparciu o ustalenia przeprowadzonych badaƒ oraz
wspomaganych komputerowo obliczeƒ
pozwoli na ich ustalenie. Nie wolno
wierzyç nikomu kto twierdzi, ˝e ustalenie noÊnoÊci to jest sprawa prosta do
obliczenia, poniewa˝ nie jest to prawdà. Od wielu lat konstrukcje rega∏ów sà
budowane na bazie elementów cienkoÊciennych, które wymagajà du˝ej wiedzy w zakresie obliczeƒ wytrzyma∏oÊciowych. Ekspertyzy z pewnoÊcià nikt
takiej nie przeprowadzi bezp∏atnie,
a to oznacza dodatkowe koszty dla potencjalnego u˝ytkownika. Ich wysokoÊç
uzale˝niona jest od zakresu prac obj´tych ekspertyzà i sà tym wy˝sze, im
wy˝szà wiedz´ na temat noÊnoÊci dla
ró˝nych konfiguracji zabudowy rega∏ów chce uzyskaç u˝ytkownik. O op∏acalnoÊci podj´cia takiego przedsi´wzi´cia powinien decydowaç jednak rachunek ekonomiczny, bo jeÊli koszt zakupu
i ekspertyzy (rega∏y przekazano nieodp∏atnie) jest na poziomie nie przekraczajàcym 75% kosztu zakupu nowych
rega∏ów o interesujàcych nas parametrach, to mo˝na je podjàç i zleciç wykonanie ekspertyzy. W sytuacji, gdy koszt
takiego przedsi´wzi´cia kszta∏tuje si´
na poziomie zbli˝onym do nowych rega∏ów to uwa˝am, ˝e lepiej jest zadecydowaç o nabyciu nowych, gdy˝ uzyskuje si´ wówczas urzàdzenia nowe:
• o autoryzowanych parametrach technicznych
• posiadajàce odpowiednie instrukcje
oraz
• gwarancje producenta (dostawcy).
Ka˝dy chyba zgodzi si´ ze stwierdzeniem, ˝e lepiej jest zapobiegaç skutkom katastrof, ni˝ usuwaç ich cz´sto
tragiczne skutki. Lepiej jest podjàç decyzj´ o oddaniu na z∏om rega∏ów b´dàcych w nie najlepszym stanie technicznym i nieznanych parametrach noÊnoÊci, ni˝ wprowadziç je do eksploatacji
i póêniej ponosiç skutki nie do koƒca
przemyÊlanej decyzji.

