Magazynowanie i transport wewn´trzny

Iwo Nowak

Krótka logistyka produkcji – na przyk∏adzie firmy Jotkel

Wiele razy poruszaliÊmy na ∏amach
„Logistyki” zagadnienia zwiàzane ze
sk∏adowaniem i towarzyszàcymi mu
procesami oraz czynnoÊciami. W ∏aƒcuchach dostaw etap sk∏adowania jest
istotnym elementem, majàcym nieraz
w du˝ym stopniu wp∏yw na to, czy zamówiony towar dotrze do odbiorcy
w nienaruszonym stanie i nie zmieniajàc swych w∏aÊciwoÊci. Tym razem przeÊledzimy proces sk∏adowania w jednym
z wielkopolskich przedsi´biorstw –
w firmie Jotkel1 z Krotoszyna.
G∏ównymi elementami, którymi zajmiemy si´ w artykule, sà: sterowany
komputerowo, automatyczny magazyn
wysokiego sk∏adowania i uk∏adnica magazynowa do blach oraz zintegrowany,
komputerowy system wspomagania zarzàdzania i ewidencji produkcji (ERP).
Ju˝ w momencie z∏o˝enia zamówienia przez klienta nadzór nad jego realizacjà przejmuje system ERP, który decyduje, kiedy i na jakich maszynach poszczególne elementy zamówienia b´dà
produkowane. Transport wewn´trzny
realizowany jest przez wózki wid∏owe
oraz suwnic´ o udêwigu 5 000 kg i rozpi´toÊci 30 m. Automatyczna uk∏adnica
magazynowa do blach o pojemnoÊci
ponad 125 pó∏ek umo˝liwia sk∏adowanie ponad 380 t blach w ró˝nych gatunkach i rozmiarach.

Pierwsza cz´Êç realizacji zlecenia to
odnalezienie w elektronicznym rejestrze
uk∏adnicy odpowiedniej blachy. Nast´pnie zostaje wyznaczone stanowisko, na
które automat dostarcza wybranà pó∏k´
z blachà w celu dalszej obróbki. Kolejnym etapem jest wykrawanie wybranej
blachy na (sterowanych CNC2) prasach rewolwerowych FinnPower C5 i C6 lub wycinarce laserowej Trumpf, albo ci´cie na
formatki na (równie˝ sterowanych CNC)
no˝ycach gilotynowych. Po tej operacji,
wst´pnie obrobione elementy trafiajà do
dalszej obróbki, bàdê na rega∏ wysokiego

sk∏adowania, gdzie oczekujà na dodatkowe operacje. Obie te czynnoÊci sà ewidencjonowane w komputerowej bazie
danych systemu ERP. Nast´pnymi etapami produkcji sà takie operacje, jak gi´cie
na maszynach (sterowanych CNC) serwoelektrycznym
centrum
gnàcym
FinnPower BC4e, prasach kraw´dziowych lub zaginarkach. Po zewidencjonowaniu w systemie, elementy te najcz´Êciej trafiajà na stanowiska spawalnicze,
gdzie sà cz´Êciowo montowane przez
zgrzewanie oporowe, realizowane (sterowanymi CNC) maszynami punktowymi,
kleszczowymi oraz garbowymi. Innà
technikà monta˝u jest spawanie, realizowane mi´dzy innymi nowoczesnymi
urzàdzeniami do spawania metodami
MIG/MAG oraz WIG/TIG, w opatentowanej technologii SHARC firmy Hermann.
Niektóre wyroby wymagajà dalszej
obróbki szlifierskiej w celu nadania im
odpowiedniej estetyki. Dlatego dodatkowo poszczególne elementy sà buforowane przed malowaniem, które realizowane jest w nieszkodliwej dla Êrodowiska naturalnego technologii proszkowej. Pomalowane elementy podlegajà
monta˝owi koƒcowemu, kontroli koƒ-

Jotkel jest firmà polskà, prowadzàcà dzia∏alnoÊç w zakresie produkcji i handlu. Produkuje meble metalowe do wyposa˝enia warsztatów, zak∏adów, pomieszczeƒ socjalnych, magazynów, sklepów, biur i innych pomieszczeƒ oraz r´czne urzàdzenia transportowe i inne wyroby metalowe. Zatrudnia 200 osób.
2 CNC – ang. Computer Numeric Controll (Komputerowe Sterowanie Numeryczne).
1

Randstad Oddzia∏ Legnica poszukuje dla swojego Klienta osob´ na stanowisko:
Kontroler stanów magazynowych
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/1b/10259279.htm
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cowej i pakowaniu, po czym trafiajà do
magazynu wyrobów gotowych, skàd sà
wysy∏ane do klientów. Wszystkie czàstkowe operacje sà ewidencjonowane za
pomocà systemu komputerowego, który wspomaga zarzàdzanie tysiàcami
ró˝nych zdarzeƒ produkcyjnych i logistycznych, zachodzàcych ka˝dego dnia
w Firmie.
Sk∏adowanie realizuje si´ w Jotkelu na
zarzàdzanych oraz sterowanych komputerowo ró˝nego rodzaju systemach magazynowych wysokiego sk∏adowania.
Wszystkie sà programowane tak, by
oprócz efektywnego wykorzystania miejsca zapewniç tak˝e bezpieczeƒstwo.
Warto wspomnieç, ˝e pó∏ki w uk∏adnicy
do blach Kleindienst i automatycznym
magazynie KARDEX SHUTTLE XP nie
przyjmà ∏adunku wi´kszego i ci´˝szego,
ni˝ im przypisane.

Nad ca∏oÊcià procesów produkcyjnych i logistycznych czuwa zintegrowany z pozosta∏ymi obszarami (produkcja,
sprzeda˝, zakupy, finanse, kadry) kom-

puterowy system do wspomagania zarzàdzania klasy ERP Microsoft AXAPTA,
uformowany na podstawie wieloletnich
doÊwiadczeƒ przez w∏asnych programistów i specjalistów firmy RESPONSE.

System ten podlega ciàg∏ym modyfikacjom, by dostosowaç jego dzia∏anie do
zmieniajàcych si´ dynamicznie warunków dzia∏ania.
Stawiajàc na ciàg∏e doskonalenie
i rozwój, Jotkel zamówi∏ kilka robotów
przemys∏owych, wyposa˝onych w technologiczne urzàdzenia zgrzewajàce
i spawajàce, które podniosà jakoÊç
i usprawnià procesy monta˝owe. Ich
zakup, podobnie jak nabycie laserowych maszyn pomiarowych, nowoczesnej wykrawarki laserowej, centrum obróbkowego, wycinarki drutowej elektroiskrowej oraz budowa nowoczesnej
wewn´trznej sieci teleinformatycznej
(wykorzystujàcej mi´dzy innymi przenoÊne terminale komputerowe) odbywa si´ przy wspó∏finansowaniu inwestycji przez Uni´ Europejskà z funduszu
SPO WKP 2.2.1.

Adam Wojciechowski
Instytut Logistyki i Magazynowania

Rywalizowali po raz ósmy
Podczas targów ITM POLSKA, w dniach – do 1 500 kg – pan Ro11-13 czerwca 2007 roku, w ramach Sabert Rzewuski na wózlonu Logistyki i Transportu LTS Transporku marki TOYOTA,
ta, odby∏a si´ ju˝ VIII edycja imprezy – od 1 500 do 2 500 kg –
SZTAPLAR SHOW 2007, w której o palm´
pan Jaros∏aw Zmuda na
pierwszeƒstwa rywalizowali dostawcy
wózku marki YALE,
wózków jezdniowych nap´dzanych pod- – powy˝ej 2 500 kg – równoÊnikowych wid∏owych oraz ich operanie˝ pan Robert Rzewutorzy.
ski na wózku marki
Wystawione do rywalizacji wózki poTOYOTA.
dzielone zosta∏y na trzy kategorie, wynikajàce z ich udêwigu: do 1500 kg, od
1500 do 2500 kg oraz powy˝ej 2500 kg.
Do konkursu zg∏oszono nast´pujàce marki wózków: CLARK, DOOSAN,
JUNGHEINRICH, NISSAN, PROMAG HELI,
STILL, TOYOTA oraz YALE. Nad prawid∏owym przebiegiem zawodów czuwa∏o
trzyosobowe jury, w którego sk∏ad wchodzili przedstawiciele:
– reprezentujàcy równoczeÊnie Organizatora i Politechnik´ Poznaƒskà,
– Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie,
– reprezentujàcy równoczeÊnie Instytut
Logistyki i Magazynowania oraz Wy˝szà Szko∏´ Logistyki.
Po zaci´tej rywalizacji, w poszczególnych kategoriach zwyci´˝yli:
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Zwyci´zcy (fot. A.Wojciechowski).

Jeden z uczestników podczas rywalizacji (fot. A.Wojciechowski).

Poszukiwany General Manager na Europ´ Wschodnià
TRANSCO
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/1b/2075918.htm

