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W trosce o jakość materiału

Jak wyeliminować
ryzyko uszkodzeń?

Obróbka powißrzchni

Czy możliwe jest całkowite wyeliminowanie uszkodzeń stali podczas procesów
logistycznych? Począwszy od przyjęcia dostaw, poprzez magazynowanie
materiałów, po logistykę wewnętrzną i dostarczanie stali do maszyn obróbczych
(w przypadku firm produkcyjnych) a nawet komisjonowanie zamówień (w przypadku
firm dystrybucyjnych)? W niniejszym artykule nie tylko postaramy się odpowiedzieć
na to pytanie, ale pokażemy również na przykładach, jak z wyżej opisanymi
aspektami poradziły sobie wybrane firmy � zarówno funkcjonujące w Polsce, jak
i na rynkach europejskich.

O tym jak istotną
kwestią jest ja�
kość materiału

przeznaczonego do dal�
szej obróbki nie trzeba
nikogo przekonywać. Od
jakości materiału wyjścio�
wego zależy przecież
jakość produktu końco�
wego � co w prosty spo�
sób przekłada się na
obroty firmy. Receptą na
maksymalne zminimalizo�
wanie a nawet wyelimi�
nowanie uszkodzeń ma�

firm produkcyjnych czy do
komisjonowania w przy�
padku firm zajmujących
się dystrybucją), po dru�
gie - nie można zapo�
minać o kwestiach związa�
nych z przekładaniem
materiału,  np. podczas:
przekładania blach z
jakiegoś miejsca na
maszynę. Zarówno w
jednym, jak i w drugim
przypadku niezwykle is�
totne jest takie zorganizo�
wanie procesów aby
wyeliminować jakiekol�
wiek uszkodzenia ma�
teriałów. Z pomocą przy�
chodzą tu specjaliści z fir�
my Remmert � eksperta w
dziedzinie magazynowa�
nia i organizacji procesów
logistyki wewnętrznej ze

szczególnym uwzględ�
nieniem procesów zacho�
dzących w firmach wy�
korzystujących różnego
rodzaju stal (zarówno
blachy jak i elementy
długie). Dzięki wielu
wdrożeniom i latom prak�
tyki, eksperci Remmerta
nie tylko są w stanie
zaproponować optymal�
ne rozwiązanie jeśli idzie
o sposób składowania
materiałów (nawet na
niewielkiej powierzchni),
ale - co niezwykle istotne
- potrafią dobrać projekt,
który zaowocuje skróce�
niem czasu dostępu do
materiałów oraz pozwoli
na optymalne zintegro�
wanie procesów obróbki
przy równoczesnym wy�
eliminowaniu uszkodzeń
materiałów. Wartym pod�
kreślenia jest fakt, iż
Remmert jest firmą w
100% zorientowaną na
Klienta � dzięki temu
zawsze to rozwiązania
Remmerta dopasowy�
wane są indywidualnych
potrzeb danego przed�
siębiorstwa a nie odwrot�
nie. A wszystko to przy za�
chowaniu wysokiej jakości
proponowanych rozwią�
zań oraz serwisu. Wszyst�
kie powyższe elementy
bezsprzecznie wpłynęły
na to, iż na współpracę w

dziedzinie optymalizacji
magazynowania i logistyki
- przy szczególnym pod�
kreśleniu troski o zacho�
wanie jakości magazyno�
wanych materiałów -zde�
cydowały się m.in. takie
przedsiębiorstwa jak:
Jordan matcon, Fischer
Elektronik, Andreas
Hettich GmbH, GE Power
Controls oraz AWE Poland
Sp. z o.o. Zobaczmy jak
instalacje firmy Remmert
zmieniły zachodzące ww.
firmach procesy w prak�
tyce.

JordanMatcon
(Środa Wielkopolska)
Firma Jordan matcon
zlokalizowana jest w
Środzie Wielkopolskiej i
od ponad 14 lat zao�
patruje klientów z branży
budowy maszyn i obróbki
metali w wysokiej jakości
surowce � m.in. takie jak:
stal ciągniona na zimno,
techniczne tworzywa
sztuczne, metale nieże�
lazne, aluminiowe profile
modułowe. Firma Jordan
matcon została utworzo�
na w 2000 roku jako filia
niemieckiej firmy
Dreckshage GmbH & Co.
KG z Bielefeld. Możliwoś�
ci współpracy z JORDAN
matcon to m.in. cięcie na
wymiar i obróbka krawę�

teriałów przeznaczonych
do dalszej obróbki może
okazać się odpowiednie
poukładanie logistyki
wewnętrznej � często przy
wsparciu automatyzacji.
Mowa tu o rozwiązaniach
dzięki którym zachowana
jest najwyższa jakość
materiału przekazywa�
nego np. do dalszej
obróbki powierzchniowej.
Poruszając kwestie ewen�
tualnych uszkodzeń mate�
riałów warto zwrócić uwa�
gę iż możemy zagadnienie
to rozpatrywać niejako w
dwóch aspektach. Po
pierwsze możemy mówić
tu o logistyce wewnętrznej
związanej z przewożeniem
danego materiału (czy to
do maszyny w przypadku
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dzi a nawet wydzielenie
odrębnego magazynu
materiałów. Jakość ma�
teriałów ma tu niebaga�
telne znaczenie.

W trakcie działalności
firmy okazało się, iż
stosowany od jakiegoś
czasu system przechowy�
wania oraz manualny tryb
komisjonowania w Jor�
dan matcon były mało
wydajne a logistyka ma�

gazynowa przedsiębior�
stwa wymagała optymali�
zacji. Blokujący dużą
przestrzeń tryb prze�
chowywania różnych su�
rowców na regałach i
posadzce oraz manualna
obsługa spowalniały
przepływ produktów i
stwarzały ryzyko błędów
oraz uszkodzeń wykorzy�
stywanych w firmie mate�
riałów. Jordan matcon
poszukiwał więc efektyw�

nego i niezawodnego
rozwiązania, które pobu�
dziłoby przebieg procesów
i wybrał automatyzację
logistyki. Wyzwanie dla
zaangażowanego w tym
celu eksperta magazyno�
wego � firmy Remmert �
polegało na tym, by na
powierzchni zasadniczej
liczącej zaledwie 200 m2

stworzyć system, w
którym Jordan matcon
miałby do dyspozycji
pojemność magazynową
brutto około 890 ton. Po
intensywnych konsulta�
cjach wybór padł na
modułowy magazyn po�
mostowy firmy Remmert.
Każde z zaplanowanych w
koncepcji magazynowej
180 miejsc przechowy�
wania kaset może po�
mieścić pręty o długości
do siedmiu metrów i
wytrzymuje obciążenie

użytkowe do pięciu ton.
By umożliwić skrócenie
przebiegów i sprawny
przepływ materiałów oraz
wyeliminować ryzyko
nawet najmniejszych usz�
kodzeń materiałów, ma�
gazyn powstał w pobliżu
miejsca przyjęcia towaru
� co zdecydowanie mini�
malizuje ryzyko popełnie�
nia błędów. W praktyce w
z a p r o p o n o w a n y m
rozwiązaniu ciężarówki
wjeżdżają bezpośrednio
do hali, tuż pod stacje za-
i wyładowcze. Obsługa
materiału jest więc szyb�
ka i efektywna. Pręty są
podnoszone z powierz�
chni ładunkowej i ukła�
dane w kasetach za po�
mocą suwnicy konsolowej
jednodźwigarowej, wy�
posażonej w magnetycz�
ną belkę poprzeczną i
stabilizującej ładunek
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podczas transportu, co
również wpływa na zabez�
pieczenie materiału. Na�
stępnie kasety są składo�
wane w wyznaczonych
miejscach.

Oprócz optymalnego
wykorzystania dostępnej
przestrzeni i zwiększenia
pojemności magazynu
należało także uzyskać
szybszy i łatwiejszy
dostęp do surowców.
Celem było tu więc znacz�
ne przyspieszenie proce�
su komisjonowania. Z
tego względu system
pomostowy został
wyposażony w podwójną
stację szybkozmienialną
służącą zarówno do
załadunku, jak i rozła�
dunku magazynu. Umożli�
wia to ciągły i szybki do�
stęp do składowanych
materiałów przy zacho�
waniu wyznaczonych
kryteriów jakościowych a
także pełną kontrolę.

Fischer Elektronik
(Lüdenscheid)
Dobrym przykładem
optymalnego wykorzy�
stania rozwiązań firmy
Remmert jest zakład
produkcyjny firmy Fischer
Elektronik, która zajmuje
się produkcją kompo�
nentów do komputerów
osobistych. Ze względu
na konieczność zacho�
wania najwyższych stan�
dardów jakości przy
produkcji firma Fischer
zdecydowała się na
automatyzację procesów
logistycznych związanych
z magazynowaniem,
transportem i przetwarza�
niem profili. Wykorzy�
stano do tego celu ko�
morowy system magazy�
nowy firmy Remmert.
Instalacja w firmie Fischer
o długości 40 m i szero�

kości 14 m, która posiada
2100 miejsc magazyno�
wych o nośności użytko�
wej 1,5 tony, ma wyso�
kość 18 metrów. Dzięki
temu możliwe jest
zmagazynowanie do
3100 ton materiału na
zaledwie 500 m2 oraz
obsłużenie materiałem 12
pił znajdujących się na 2
niezależnych kondygna�
cjach. System magazy�
nowy zainstalowany w
firmie Fischer jest sys�
temem zamkniętym, który
otwiera poszczególne
śluzy w momencie przy�
jęcia materiału do maga�
zynu lub też przekazania
go do piły. Był to ważny
aspekt w kontekście
wymagań postawionych
przez firmę Fischer
czyli zachowania stałe�
go poziomu wilgot�
ności � wszystko po to
aby wyeliminować pro�
blemy z korozją zmaga�
zynowanego materiału.
Warto pdkreślić, że to
jakość była podsta�wo�
wym priorytetem firmy Fi�
scher przy wdrażaniu tej
inwestycji. W całej instala�
cji nie ma ani jednego urzą�
dzenia hydraulicznego,
gdyż kupujący miał obawy,
że wszelkie wycieki oleju z
tego typu urządzeń mogą
powodować zabrudzenie
materiału. Dzięki dużej
wydajności systemu ma�
gazynowego wszystkie 14
pił dostaje materiał na
czas w nienagannej ja�
kości, pomimo niezwykle
zróżnicowanego asorty�
mentu materiałów, które
wykorzystuje firma. Dzięki
implementacji niniejszego
rozwiązania firma była w
stanie znacznie skrócić
czas realizacji zleceń,
wyeliminować różnice in�
wentaryzacyjne oraz zre�
dukować liczbę rekla�

macji ze względu na wady
materiałowe.

GE Power Controls
(Bielsko Biała)
Nowy zakład GE Power
Controls w Bielsku Białej
produkuje urządzenia
niskiego i średniego na�
pięcia dla branży energe�
tycznej i odbiorców
energii - m.in. rozdzielnie,
szafy sterownicze i
wyłączniki a także panele
sterownicze do rozpro�
szonej produkcji energii
elektrycznej, kontrolery i
konwektory na potrzeby
OZE - zwłaszcza ener�
getyki wiatrowej oraz
wyłączniki trakcyjne na
potrzeby branży kolejo�
wej. GE przetwarza głów�
nie stal jakościową (bla�
chy). We wrześniu tego
roku została uruchomiona
instalacja w nowej fabryce
w Bielsku-Białej. Jest to
jedna z większych in�
westycji na południu Pol�
ski jeśli chodzi o przed�
siębiorstwa przetwarza�
jące metal. W zakładzie
tym obrabiane są blachy
jakościowe. Materiał ma
oczywiście różne formaty.
W celu wyeliminowania
uszkodzeń blach pod�
czas transportu wewnę�
trznego magazyn materia�
łu został zlokalizowany na
produkcji w bezpo�
średnim sąsiedztwie ma�
szyn przetwarzających
blachy.

AWE Poland Sp. z o.o.
(Bydgoszcz)
AWE Poland Sp. z o.o. jest
firmą produkującą wypo�
sażenie ze stali nier�
dzewnej dla zakładów
przemysłu spożywczego
� w tym m.in.: wyposa�
żenie nierdzewne techno�
logiczne (stoły, regały,
wózki, kolejki mięsne),

wyposażenie sanitar�
no-higieniczne (umywalki,
zlewozmywaki, myjki
butów, fartuchów, steryli�
zatory, śluzy sanitarne),
drzwi nierdzewne (zawia�
sowe, przesuwne, wa�
hadłowe), wyposażenie
ekspozycyjne dla stoisk
sprzedaży. Oferta AWE
obejmuje ponad 200
różnych typów wyrobów i
- co warte podkreślenia �
wszystkie one posiadają
Atest PZH i spełniają
procedury HACCP.

Wśród argumentów które
wymienia się jako prze�
wagę nad konkurencją
firmy AWE jest przede
wszystkim jakość. To
właśnie m.in. w trosce o
jakość oferowanych pro�
duktów zdecydowano się
na zmiany w obszarze lo�
gistyki wewnętrznej, które
nie tylko wpłynęły na
efektywność, ale również
na zapewnienie bezpie�
czeństwa dla materiałów,
z których firma produkuje
oferowane wyroby.  W celu
realizacji ww założeń
wybrano rozwiązania
Basic Tower firmy Rem�
mert. Basic Tower to
inteligentne rozwiązanie,
które doskonale spraw�
dza się w środowisku
produkcyjnym. Dzięki
kompaktowej konstrukcji
zajmującej niewielką
powierzchnię zasadniczą
Basic Tower można
umiejscowić dokładnie
tam, gdzie najbardziej
potrzebne są przecho�
wywane materiały czyli np.
w hali produkcyjnej, tak jak
w przypadku firmy AWE.
Warto podkreślić elas�
tyczność procesu pod�
stawiania materiałów w
Basic Tower. W zależności
od potrzeb odbywa się on
w trybie półautomatycz�
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nym lub w pełni auto�
matycznym. Dzięki tech�
nologii firmy Remmert
znacznie skrócony jest
czas dostępu do ma�
teriałów. Jednocześnie,
dzięki wydajnej obsłudze,
o 80% wydłuża się
produktywny czas pracy
podłączonych maszyn do
obróbki. Ważnym atutem
Basic Tower jest fakt, iż
pozwala on na pełną
automatyzację zaopatry�
wania maszyn obrób�
czych w przetwarzany ma�
teriał bez udziału jakich�
kolwiek innych urządzeń
transportu bliskiego � w
efekcie pozwala to więc
na podniesienie efektyw�
ności pracy maszyn,
wzrost produkcji i gwa�
rantuje wyeliminowanie
jakichkolwiek uszkodzeń
materiałów przekazywa�
nych do obróbki.

Andreas Hettich GmbH
(Tuttlingen)
Andreas Hettich GmbH to
firma produkująca urzą�
dzenia medyczne �
wirówki do przeprowa�
dzania badań laboratoryj�
nych. Niezwykle istotnym
czynnikiem � zwłaszcza w
branży medycznej�jest
oczywiście jakość, po�
cząwszy od materiałów
wykorzystywanych do
produkcji na samych
wyrobach kończąc. Nie
dziwi więc fakt, iż również
to przedsiębiorstwo zde�
cydowało się na rozwią�
zania magazynowe, które
zagwarantują,  że stal ja�
kościowa wykorzystywa�
na do produkcji nie
ulegnie nawet najmniej�
szym uszkodzeniom,
zarówno podczas maga�
zynowania, jak i transportu
wewnętrznego. Firma
Hettich zainwestowała w
magazyn blach, który

połączony jest z wykra�
warką firmy Amada oraz
laserem firmy Bystronic.
Maszyny te pobierają
materiał bezpośrednio z
magazynu do produkcji.
Transport jest w tym przy�
padku w pełni zautoma�
tyzowany.

Przemyślana
decyzja i indywidualne
podejście
Wszystkie powyższe przy�
kłady wdrożeń rozwiązań
firmy Remmert pokazują
w dobitny sposób jak
istotnym etapem w łań�
cuchu produkcji jest
kwestia magazynowania i
logistyki wewnętrznej
oraz to, jak zapewnienie
odpowiednich standar�
dów na ww. etapach może
wyeliminować zagrożenie
uszkodzenia materiału
przeznaczonego do
dalszej obróbki. Warto
podkreślić, że inwestycja
w rozwiązania optymalizu�
jące procesy magazyno�
we i logistyczne jest
decyzją strategiczną.
Zawsze powinna być nie
tylko gruntownie prze�
myślana, ale również
przygotowana i zrealizo�
wana z pomocą eksper�
tów zajmujących się tego
rodzaju inwestycjami od
lat. Niezwykle istotne jest
takie przygotowanie in�
westycji, aby sprostała
ona bieżącym wyzwaniom
i była rozwiązaniem efek�
tywnym również w przysz�
łości. Inżynierowie sprze�
daży firmy Friedrich
Remmert GmbH już
podczas pierwszych roz�
mów z klientem zawsze
zwracają szczególną uwa�
gę nie tylko na obecne,
ale również na przyszłe
wyzwania. Dokładna ana�
liza procesów i dotych�
czasowego sposobu or�

ganizacji w obszarze lo�
gistyki wewnątrzzakła�
dowej,  jak również istnie�
jących uwarunkowań bu�
dowlanych, są zawsze
punktem wyjścia w pla�
nowaniu inwestycji z
zakresu automatyzacji
procesów magazyno�
wych. Aby wypracować
rozwiązanie optymalne
eksperci Remmerta uwz�
ględniają oczekiwania i
różnego rodzaju uwarun�
kowania specyficzne po
stronie klienta � wszystko
po to, aby zaproponować
rozwiązanie które ze
wszech miar będzie uży�
teczne nie tylko w momen�
cie uruchomienia, ale
również w perspektywie
kolejnych lat.

Firma Remmert została
utworzona w roku 1945.
Zaczynając jako zakład
rzemieślniczy, należy
obecnie do światowej
czołówki przedsię�
biorstw, które wyznaczają
kierunki rozwoju inteli�
gentnych systemów ma�
gazynowania blach i
elementów długich. W
działach sprzedaży, ob�
sługi klienta, a także
serwisie i Hotline polscy
klienci znajdą pracow�
ników firmy Remmert
posługujących się biegle
językiem polskim. Firma
Remmert jest reprezen�
towana na polskim rynku
przez Pana Pawła Zieliń�
skiego, który po ukoń�
czeniu studiów i wielolet�
niej pracy w Niemczech
prowadzi obecnie oddział
firmy z siedzibą w
Szczawnie Zdroju.


