Magazynowanie i transport wewn´trzny
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Ârodki transportu magazynowego wykorzystywane
w Zak∏adach Samochodowych „Jelcz" SA1
Powszechnie u˝ywane wyposa˝enie
magazynowe mo˝na podzieliç na trzy
g∏ówne grupy: urzàdzenia do sk∏adowania, Êrodki transportu wewn´trznego i pomocnicze urzàdzenia magazynowe (rys. 1). W artykule przedstawiono Êrodki transportu magazynowego, wykorzystywane w Zak∏adach Samochodowych „ Jelcz” SA.

S∏u˝ba Logistyki w Zak∏adach
Samochodowych „Jelcz” SA2
Ogólnym celem dzia∏alnoÊci s∏u˝b
logistyki w Zak∏adach Samochodowych „ Jelcz” SA jest realizacja zakupów wyrobów kooperacyjnych i materia∏ów niezb´dnych do wykonania
zadaƒ produkcyjnych. Schemat realizacji dostaw zosta∏ zaprezentowany
na rys. 2. Cel ten jest realizowany
poprzez nast´pujàce dzia∏ania:
• planowanie potrzeb zakupowych
• pozyskiwanie informacji o êród∏ach zakupu materia∏ów
• negocjowanie warunków handlowych
• wybór êróde∏ zakupów
• sk∏adanie zamówieƒ i zawieranie
umów na dostaw´ materia∏ów
z kooperacji
• renegocjowanie warunków realizacji zamówieƒ w oparciu o zmiany planów produkcji i norm materia∏owych
• inicjowanie wspó∏pracy w dziedzinie sta∏ej poprawy jakoÊci ze
wszystkimi komórkami przedsi´biorstwa
• egzekwowanie zgodnoÊci za∏o˝eniowych parametrów jakoÊciowych
dostaw kooperacyjnych z okreÊlonymi w zamówieniach i WTO (wa-

Rys. 1. Klasyfikacja wyposa˝enia magazynowego. èród∏o: A. Korzeniowski, A. Weselik, Z. M. Skowroƒski, M. Kaczmarek: Zarzàdzanie gospodarkà magazynowà. PWE, Warszawa 1997, str. 43

runki techniczne odbioru)
• wprowadzanie odbiorów zewn´trznych u poddostawców.
Nadzór nad pracami dzia∏u logistyki sprawuje Szef Logistyki, który
podlega bezpoÊrednio Dyrektorowi
ds. Produkcji i Logistyki. Szef Logistyki jest odpowiedzialny za ca∏okszta∏t zagadnieƒ wyst´pujàcych
w podleg∏ych mu bezpoÊrednio komórkach oraz za terminowe wykonanie tych zadaƒ. Kierownicy: Biura
Dostaw Materia∏owych oraz Biura
Zakupów i Kooperacji podlegajà
bezpoÊrednio Szefowi Logistyki.
Pracownicy Biura Dostaw Materia∏owych odpowiadajà za pozyskanie
szerokiej gamy asortymentu materia-

∏ów, cz´Êci i produktów od producentów z terenu kraju. Do materia∏ów tych nale˝à m.in.: kleje, listwy,
materia∏y tapicerskie, elementy wykoƒczenia, lampy, przewody elektryczne, elementy elektryki, materia∏y elektryczne, farby, lakiery, uszczelki gumowe, zawory, zamki, ko∏a jezdne, resory, z∏àcza pneumatyki, profile, druty, elementy z∏àczne (Êruby).
Zakres dzia∏alnoÊci Biura Zakupów
i Kooperacji zwiàzany jest z pozyskiwaniem szerokiej gamy asortymentu
g∏ównych elementów kooperacyjnych z kraju i z zagranicy (np. podwozi samochodowych, silników i ich
wyposa˝eƒ, skrzyni biegów z wyposa˝eniami, wa∏ów nap´dowych) oraz
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Rys. 2. Schemat procedury rejestracji dostaw realizowanej w Zak∏adach Samochodowych „Jelcz” SA èród∏o: materia∏y wewn´trzne „Jelcz” SA

cz´Êcià transportu wewn´trzneprowadzenie i nadzorowanie ramogo, odbywajàcego si´ mi´dzy powych umów dostaw, negocjacji waszczególnymi wydzia∏ami prorunków zakupu, wyboru dostawcy,
dukcyjnymi oraz mi´dzy wydziamonitoringu parametrów logistyki.
∏ami a magazynami
Zgodnie z przyj´tà strategià i obowiàzujàcà politykà firmy, s∏u˝by logi- • transport mi´dzystanowiskowy to
przemieszczanie wyrobów z jednestyki sà zobligowane do wspó∏pracy
go stanowiska roboczego na drugie.
z nast´pujàcymi jednostkami orgaTransport mi´dzywydzia∏owy odnizacyjnymi w zakresach (tab. 1):
bywa si´ z wykorzystaniem posiadanych w dyspozycji Êrodków transTransport wewn´trzny
portu, tj. wózków platformowych,
Podzia∏ transportu wewn´trznego wózków podnoÊnikowych, ciàgniw Zak∏adach Samochodowych „Jelcz” ków i przyczep specjalnych, zaÊ
mi´dzystanowiskowy
SA dokonany zosta∏ w oparciu o ob- transport
szary dzia∏ania na: transport mi´dzy- i mi´dzyoperacyjny korzysta z powydzia∏owy oraz transport mi´dzy- mocy podnoÊników, elektrowciàgów i wózków podnoÊnikowych.
stanowiskowy i mi´dzyoperacyjny.
W Zak∏adach Samochodowych
W firmie przyj´to nast´pujàce de3
„ Jelcz” SA wykorzystuje si´ takie
finicje :
• transport wewn´trzny to prze- Êrodki transportu wewn´trznego,
mieszczanie w obr´bie firmy wyro- jak: wózki elektryczne platformowe,
bów materialnych, przy u˝yciu wózki elektryczne podnoÊnikowe,
okreÊlonego Êrodka wraz ze wszyst- wózki spalinowe podnoÊnikowe,
kimi pracami przygotowawczymi, wózki podnoÊnikowe r´cznego prozwiàzanymi ze Êrodkiem oraz pra- wadzenia, ciàgniki technologiczne,
cami zwiàzanymi z przemieszczanà suwnice, elekrowciàgi, przenoÊniki
technologiczne, urzàdzenia towarzyrzeczà (za∏adunek, wy∏adunek)
• transport mi´dzywydzia∏owy jest szàce (palety, pojemniki i zawiesia).
3

Ârodki transportu wewn´trznego
sà przeznaczone do przemieszczania masy towarowej w sferze realizacji procesu produkcyjnego po
jezdniach dróg i hal o ograniczonym
zasi´gu dzia∏ania. Przydzia∏u Êrodków transportowych niezb´dnych
do realizacji tego procesu dokonuje
G∏ówny Technolog. Wózki transportowe do przewozu ró˝nych przedmiotów i materia∏ów w komórkach
pozaprodukcyjnych zamawiane sà
przez kierowników komórek.
Ewidencja wózków o nap´dzie spalinowym i elektrycznym prowadzona
jest przez S∏u˝b´ Utrzymania Ruchu,
zaÊ wózków technologicznych i r´cznych – przez pracowników wydzia∏ów produkcyjnych, magazynów oraz
innych komórek posiadajàcych wózki.
Naprawy, przeglàdy techniczne
i remonty Êrodków o nap´dzie spalinowym i elektrycznym, wykorzystywanych w transporcie wewn´trznym, wykonuje S∏u˝ba Utrzymania
Ruchu. Wszelkie przeglàdy techniczne, naprawy awaryjne i kapitalne sà
odnotowywane w „Ksià˝ce obs∏ugi
i napraw pojazdu”. Dokumentem,
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wed∏ug którego przeprowadza si´ te
czynnoÊci, jest Dokumentacja Techniczno – Ruchowa lub instrukcja obs∏ugi danego urzàdzenia, w których
zawarte sà wytyczne dotyczàce usuwania niedomagaƒ poszczególnych
elementów, a tak˝e zakres czynnoÊci
do wykonania obs∏ugi technicznej.
G∏ówne naprawy sà wykonywane
przez zak∏ady specjalizowane (w ramach us∏ug zewn´trznych zlecanych
przez dysponenta). Plan przeglàdów
technicznych i remontów zostaje
ustalony na podstawie:
• iloÊci przepracowanych godzin
przez dany Êrodek transportowy
• raportu obcià˝enia (wózki elektryczne)
• kart drogowych (wózki spalinowe)
• protoko∏u oceny stanu technicznego.
Na podstawie tych informacji zostaje ustalony roczny plan przeglàdów technicznych oraz remontów.
Osoby upowa˝nione do u˝ytkowania Êrodków o nap´dzie w∏asnym
muszà posiadaç odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, wystawione
przez komisj´ kwalifikacyjnà. Pracownik przyjmujàcy Êrodek transportowy na swój stan jest zobowiàzany do potwierdzenia tego faktu
w ksià˝ce pojazdów prowadzonej
przez S∏u˝b´ Utrzymania Ruchu,
a tak˝e podpisuje protokó∏ odpowiedzialnoÊci prawnej i materialnej.
W przypadku suwnic natorowych
lub podwieszanych sterowanych
z kosza lub z pod∏ogi, a tak˝e elektrowciàgów podwieszanych do ramion ˝urawi lub do belek noÊnych,
ewidencj´ prowadzi Wydzia∏ Mechaniczno – Budowlany. Przeglàdy konserwacyjne tych urzàdzeƒ polegajà
na okresowym sprawdzaniu dzia∏ania
poszczególnych mechanizmów i elementów w okresach nie d∏u˝szych
ni˝ 15 dni. Wszelkie usterki zg∏oszone podczas przeglàdu sà odnotowywane w „Dzienniku Dêwigu”. Ka˝da
suwnica i ka˝dy elektrowciàg posiada
instrukcj´ obs∏ugi, która jest umieszczona w miejscu lokalizacyjnym urzàdzenia. Instrukcja ta jest ogólnie dost´pna zarówno dla obs∏ugi, jak i dozoru. Naprawy g∏ówne dokonywane
4

Tab. 1. Wspó∏praca s∏u˝b Logistyki z jednostkami firmy wraz ze wskazaniem zakresu wspó∏pracy.
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie materia∏ów wewn´trznych „Jelcz" SA

sà w oparciu o przeglàdy techniczne
przeprowadzane przez S∏u˝b´ Utrzymania Ruchu, a tak˝e na podstawie
zaleceƒ wynikajàcych z odbioru dozorowanego, przeprowadzonego
przez Inspektorat Dozoru Technicznego. Naprawy te sà rejestrowane
w „Ksi´dze rewizji”, nadzorowanej
przez S∏u˝b´ Utrzymania Ruchu. Naprawy g∏ówne wykonuje si´ po przepracowaniu oko∏o 1500 godzin. Pracownicy obs∏ugujàcy te urzàdzenia
muszà posiadaç stosowne uprawnienia wydane przez Inspektorat Dozoru Technicznego. Uprawnienia te zostajà wydane po odbyciu kursu zakoƒczonego egzaminem oraz spe∏nieniu okreÊlonych wymagaƒ w tym
zakresie. Kierownicy i mistrzowie poszczególnych komórek sà odpowiedzialni za prawid∏owà eksploatacj´
i stan techniczny urzàdzeƒ znajdujàcych si´ na terenie danej komórki.

Transport umo˝liwia przemieszczanie ∏adunków do miejsc ich przeznaczenia. Zarzàdzanie transportem wewnàtrzzak∏adowym (material handling)
obejmuje kierowanie i kontrol´
wszelkimi urzàdzeniami niezb´dnymi
do obs∏ugi towarów wewnàtrz magazynów, a tak˝e pomi´dzy obiektami
tego samego przedsi´biorstwa. Do
urzàdzeƒ transportu wewnàtrzzak∏adowego zalicza si´ m.in.: wózki wid∏owe, przenoÊniki, transportery palet, linie automatycznego magazynowania, palety, pakiety, taÊmy wià˝àce
itp. Zasadniczà cechà odró˝niajàcà
urzàdzenia transportu wewnàtrzzak∏adowego od Êrodków transportowych jest dokonywanie przemieszczeƒ na krótsze odleg∏oÊci. Urzàdzenia te wykorzystywane sà przede
wszystkim do roz∏adunku i za∏adunku
Êrodków transportowych (wagonów,
samochodów ci´˝arowych)4.

Transport pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, PWN, Warszawa 2005, str. 298
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