
Temat: Transport wewnętrzny – inne urządzenia wykorzystywane w magazynie. 

Pomocnicze urządzenia magazynowe usprawniają technologię procesów magazynowych, gdyż 

zwiększają ich bezpieczeństwo oraz poprawiają higienę i warunki pracy. Ponadto zwiększają 

efektywność funkcjonowania gospodarki magazynowej oraz wpływają na sprawność i wydajność 

magazynowych procesów manipulacyjnych. 

Podział pomocniczych urządzeń magazynowych jest następujący:  

1. urządzenia pomocnicze ułatwiające załadunek i manipulację: 

 urządzenia na stałe związane z budowlą, takie jak rampy i pomosty przeładunkowe, 

 urządzenia wspomagające proces załadunku i manipulacji, jak palety, haki, klamry, liny, 

jarzma, zblocza; 

2. systemy kontrolno-pomiarowe, zapewniające prawidłową obsługę ładunków oraz ich 

bezpieczeństwo podczas prac związanych z przechowywaniem. 

Wśród urządzeń kontrolno-pomiarowych wyróżnia się następujące rodzaje: 

 urządzenia kontrolne do pomiaru temperatury (termometry), wilgotności (higrometry), 

ciśnienia (ciśnieniomierze), a także wskaźniki stężenia dwutlenku azotu, siarki itp. (za- równo 

w magazynie, jak i w produktach), 

 urządzenia pomiarowe: wagi, przepływomierze, dystrybutory, 

 instalacje monitorujące i systemy bezpieczeństwa. 

Najpowszechniej używane urządzenia kontrolno-pomiarowe to wagi, które dzieli się na: 

 stołowe, 

 dziesiętne, 

 taśmowe, 

 zbiornikowe, 

 pomostowe 

 przepływowe 

 mobilne, np. na wózkach jezdnych, 

Wagi dzieli się również wg kryterium dokładności na: 

 mechaniczne  

 elektromechaniczne  

 elektroniczne, 

 izotopowe  

 

Zastosowanie wag transportowych jest podyktowane koniecznością przeprowadzenia kontroli 

przyjmowanego towaru na stan magazynowy. Coraz częściej urządzenia portowe są wyposażane w 

czujniki wagowe, które ważą towar na bieżąco, podczas procesu magazynowego, w trakcie prac 

przeładunkowych i manipulacyjnych. 



Współczesne magazyny są wyposażone również w następujące instalacje: 

 klimatyzacyjno-wentylacyjne, 

 przeciwpożarowe, 

 ochronne i przeciwwłamaniowe. 

 

 

Urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne to kompleksowe systemy, które odpowiadają u za wiele 

parametrów koniecznych do właściwego przechowywania produktów. Na system klimatyzacyjno-

wentylacyjny składają się:  

 zgrzewanie, 

 schładzanie, 

 osuszanie, 

 nawilżanie. 

Zrządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne są sterowane automatycznie za pomocą programowanych 

sterowników, które odpowiadają za utrzymanie parametrów odpowiednich dla przechowywanych 

towarów. Systemy te mogą również sterować tymi parametrami  w poszczególnych sekcjach 

magazynu. 

Kolejną grupą urządzeń wspomagających funkcjonowanie magazynu jest instalacja przeciwpożarowa 

- bezwzględnie wymagana w magazynach wielkopowierzchniowych. Coraz powszechniej stosuje się ją 

również w mniejszych magazynach, dzięki czemu ograniczają ryzyko pożaru. Instalacja 

przeciwpożarowa może być wyposażona w urządzenia alarmowe, łączące obiekt z jednostką straży 

pożarnej, a także w systemy gaśnicze, takie ale zasłony wodne, zbiorniki na wodę, hydranty, 

urządzenia pianotwórcze. Magazyny, pomieszczenia przynależne do magazynu i place składowania 

powinny być również wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, taki jak: 

 gaśnice, 

 tłumice, 

 koce gaśnicze z włókna szklanego, 

 pojemniki z wodą i piaskiem. 

W projektach magazynów uwzględnia się elementy instalacji magazynowych, takie jak: piony i ciągi 

wentylacyjne, zapasowe trasy ewakuacji, zasłony i instalacje przeciwpożarowe instalacje dozoru i 

obserwacji magazynów. 

Sieć dozoru i bezpieczeństwa może być systemem automatycznym, sterowanym za pomocą 

komputera. Są to systemy prowadzące automatyczną kontrolę pomieszczeń, np. ograniczającą 

korzystanie z niektórych pomieszczeń przez pracowników. Pracownicy mają dostęp tylko do tych 

pomieszczeń, które są im niezbędne do wykonywania czynno- z Dostęp do pomieszczeń jest 

monitorowany poprzez karty magnetyczne stanowiące poważnienie do wstępu do danej strefy 



magazynowej. Systemy te są wspomagane przez ochronę, której pracownicy kontrolują przez sieć 

monitoringu osoby przebywające w danych strefach. 

Efektywność operacji magazynowych jest również wspierana przez zautomatyzowane urządzenia 

pomocnicze. Zautomatyzowany inteligentny system zarządzania magazynami :raz gospodarką 

magazynową obejmuje następujące podsystemy: 

 przyjmowania i wydawania ładunków, 

 sterowania procesami transportu i manipulacji, 

 kontrolno-pomiarowy, 

 monitoringu i bezpieczeństwa, 

 optymalizacji zapasów, 

 ewidencyjno-sprawozdawczy, 

 analizy i kalkulacji kosztów. 

Zautomatyzowane systemy zarządzania gospodarką magazynową składają się z 2 komponentów: 

• systemu technicznego (hardware), na który składają się sprzęt komputerowy, instalacje 

sieciowe, stacje robocze, serwery; 

• oprogramowania systemowego (software), zawierającego zasady oraz procedury sterowania 

poszczególnymi elementami gospodarki magazynowej. 

Sprawne działanie gospodarki magazynowej jest oparte na trzech podstawowych elementach. Są 

to: 

• przepływy informacyjno-decyzyjne; 

• posiadane środki techniczne i sprzęt komputerowy; 

• oprogramowanie i systemy informatyczne wspomagające gospodarkę magazyn:~ 

Przepływy informacyjno-decyzyjne wymagają ujednolicenia systemów operacyjnych z podmiotami 

współpracującymi i światowymi standardami przepływu towarów: kodów kreskowych EAN. 

Wymagania EAN opierają się na światowych standardach system GS1 (ang. Global System One). 

System GS1 jest obecnie najpowszechniej wykorzystywanym systemem oznakowania towarów. 

 

Temat: Warunki transportu towarów.Cz.1 

Każdy rodzaj transportowanego towaru wymaga spełnienia określonych wymagań podczas 

transportu. Przede wszystkim należy uwzględnić parametry właściwe dla danego rodzaju 

asortymentu. 

Można wyróżnić towary, które są szczególnie narażone na czynniki występujące podczas transportu. 

Do tych towarów zaliczają się np.: 

• żywność mrożona, 

• artykuły spożywcze, 

• leki, 



• kwiaty. 

Ze względu na konieczność transportu niektórych towarów w stanie zamrożonym lub głęboko 

zamrożonym należy zastosować szczególne warunki, gdyż towary te nie mogą przebywać w innej 

temperaturze niż jest dla nich określona. 

Transport towarów zamrożonych i głęboko zamrożonych wymaga spełnienia bardzo 

rygorystycznych warunków już na etapie załadunku. Środek do ich transportu musi być : 

odpowiednio schłodzony, czyli mieć taką temperaturę, jaką zaleca producent do transportu danego 

asortymentu. 

Ze względu na różne czynniki, które mogą wpływać na różnicę temperatury podczas transportu 

towarów zamrożonych i głęboko zamrożonych dopuszcza się wahnięcia rzędu nie więcej niż 3°C od 

wymaganej temperatury. 

Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej międzynarodowych przewozów szybko psujących się 

artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów 

(ATP) przyjmuje się następujące parametry dla danej grupy towarów:  

 zamrożone lub głęboko zamrożone śmietana i koncentraty soków owocowych -20°C, 

 zamrożone i głęboko zamrożone ryby -18°C, 

 dowolne inne głęboko zamrożone artykuły żywnościowe -18°C, 

 zamrożone masło oraz inne tłuszcze -14°C, 

 zamrożone podroby, żółtka jaj, drób i dziczyzna -12°C, 

 zamrożone mięso -10°C, 

 dowolne inne zamrożone artykuły żywnościowe -10°C. 

Mniej rygorystyczne są wymagania co do warunków, w jakich musi się odbywać transport 

artykułów, które nie znajdują się w stanie zamrożenia lub głębokiego zamrożenia. 


