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LOGISZTIKAI RENDSZEREK

A régi raktártechnológia
rendszeres korszerűsítésre szorul

A logisztika különleges leértékelődési folyamatnak van kitéve. Ennek
oka a hatalmas adatigény és a sokoldalú számítástechnikai köve-
telmények. Sok „öreg” raktári logisztikai rendszer szorul korszerűsí-
tésre, miközben az öregnek nevezett rendszerek is többnyire tíz év-
nél fiatalabbak.

Tárgyszavak: raktár; raktártechnológia; logisztikai rendszer; korszerűsí-
tés;
teljesítménynövelés; postai automatizálás.

Fogyasztói szemlélet a raktártechnológiában
Az egyes részegységek élettartama nem azonos (1. táblázat).

1. táblázat
Raktári rendszerek egyes részegységeinek élettartama

Részegység Élettartam
Számítógéphardver 10 év
Áramellátás 12–18 év
Raktári kiszolgáló gépek 20 év
Görgősorok 20 év
Kábelek, emelőkötelek 5–15 év
Fotocellák 10 év
Vezető nélküli szállítórendszerek 15 év
Akkumulátorok 3–6 év
Vezérlés 12–18 év

Sok esetben már néhány év után hiányzik az irányításhoz szükséges do-
kumentáció, vagy nincsenek olyan emberek, akik azt kezelni tudják. Előfordul,
hogy a hardver szállítója az adott típus gondozását a leírási idő után meg-
szünteti, pedig a berendezések 10-20 évig is, tehát a leírási időnél sokkal to-
vább működnek.
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Érdemes megvizsgálni, hogy az automatizált alkatrészraktár ki tudja-e
elégíteni a követelményeket. A rendszerszállító szempontjából természetes,
hogy az üzemeltetőt figyelmeztetnie kell arra a kockázatra, hogy mivel jár az,
ha valamely beszállítónál bizonyos idő után egy alkatrész gyártása megszű-
nik. Ezután az üzemeltető gondja az, hogy legyenek megfelelő alkatrészei a
10–15 éves berendezéseihez.

Raktárak korszerűsítése
A raktárak korszerűsítésének vagy átépítésének számos oka van. Az

egyik nagy svájci élelmiszergyárban az automatizált magasraktárat át kellett
alakítani, mivel a be- és kitárolási kapacitások nem voltak kielégítők, a régi
irányítástechnikai rendszer gyakran meghibásodott és nehéz volt hozzá tarta-
lék alkatrészeket beszerezni. Az egyre gyakoribb üzemzavarok a szállítási
készséget veszélyeztették. A raktár átalakítását végző cég főképpen a hétvé-
geken dolgozott, hogy a vállalat napi tevékenységét ne zavarja.

Az üzemeltetőnek meg kell fontolnia, hogy meddig tud meglenni a raktári
rendszer bizonyos részei nélkül. Egyik lehetőség, hogy az egyik raktári folyo-
sóról a másik folyosóra rakják át a termékeket, hogy az előbbin az átalakítási
munka elvégezhető legyen. 

Amikor az üzemkészség erősen csökken és gyakrabban van szükség a
javításra, akkor meg kell fontolni a teljes átalakítást. Ebben ergonómiai és
szociális szempontok is szerepet játszhatnak. Például a kétkezi munkával
vagy a félig automatikusan kiszolgált raktárak nagyobb mértékű automatizálá-
sával emberi munkaerő szabadítható fel.

A raktárakban szinte mindig van valami, amit tökéletesíteni kellene. Pél-
dául a forgalom növelése újabb kiszolgáló gépet igényel, vagy új komissiózó
helyet kell biztosítani.

Gyakran hiányoznak azok az objektív adatok, amelyek alapján a korsze-
rűsítés indokoltságát meg lehet ítélni. Mielőtt döntést hoznak, legalább fél
éven át regisztrálni kell minden fellépő hibát. Meg kell figyelni az egyes rész-
egységek működését, amikor még a berendezés működik, és megelőző kar-
bantartási stratégiával biztosítani lehet a közel 100%-os rendelkezésre állást. 

A javításra, gondozásra tervszerűen, lehetőleg hétvégeken kerüljön sor.
Nagyobb átalakításokra a vállalati szabadság ideje alatt van kedvező lehető-
ség, pl. egy gyár teljes raktári rendszerét 12 nap alatt átépítették és új kiszol-
gáló gépeket installáltak.

Anyagmozgató gépek vezérlése
Az anyagmozgató gépek vezérlése jelenleg teljesen más, mint amilyen

az 1980-as években volt. Akkor az állványkiszolgáló gép csak durván közelí-
tette meg a kívánt tárolóhelyet, a pontos beálláshoz viszonylag hosszú időre
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volt szükség. Ma már a kiszolgáló berendezés lézeres távméréssel és irány-
meghatározással a számítógép utasítására a pontos helyre, lassítás nélkül
beáll. Az új vezérléssel a raktárak be- és kitárolási teljesítménye 15–20%-kal
növelhető. A teljesítménynövelés egyik lehetősége a régi pólusváltós motorok
kicserélése. Az újabb motorok további előnye a csendesebb működés. A kor-
szerűsítéshez hozzátartozik a számítógépek kicserélése is. 

Alapvető követelmény, hogy az üzemeltető munkatársaik kezdettől fogva
részt vegyenek a raktár korszerűsítési koncepciójának kidolgozásában. Ez
megkönnyíti az új rendszerrel való megbarátkozást.

Postai automatizálás
A jövőbeli piaci követelményeket nem lehet mindig előre látni. A postai

automatizálás élettartama sokkal rövidebbnek bizonyult, mint a mechatronikai
berendezéseké. Jó volna olyan berendezéseket kidolgozni, amelyek a holnapi
igényeknek is megfelelnek. 

A levélosztályozó gépek ma már vastagabb küldemények válogatására is
alkalmasak, mint a régiek, így kevesebb manuális munkára van szükség. A
mai olvasórendszerek gyorsabban ismerik fel a címzést és meggyorsítják a
válogatást.

Nemcsak a postai munkában, hanem a termelésben is jó volna 10–15 év-
re előretekinteni.

Megváltoztak a vevők elvárásai is. Régebben a vevő meghatározott gé-
pet rendelt, ma azt várja, hogy a szállító elemezze a raktári folyamatokat és
megoldást, rendszert ajánljon. A rendszer szállítói ismerik a technológiai tren-
deket, de sok esetben a prognózisok gyorsabban valósulnak meg, mint azt
várták.

(Dr. Garai Tamás)
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