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RYNEK ALUMINIUM W POLSCE 2014/2015 RAPORT ARTYKUŁ PROMOCYJNY

CZOŁOWY POLSKI DOSTAWCA SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH URUCHOMIŁ W SIERPNIU 2015 R. W SWOIM ZAKŁADZIE

W BIELSKU-BIAŁEJ NAJNOWOCZEŚNIEJSZY I NAJWIĘKSZY W POLSCE MAGAZYN DO SKŁADOWANIA PROFILI ALUMINIOWYCH.

Rozbudowa centrum logistycznego Aluprof S.A.

A lu prof S.A. na le żą cy do Gru py Ka pi ta ło wej Kę -
ty S.A. jest jed nym z naj szyb ciej roz wi ja ją cych się

pro du cen tów sys te mów alu mi nio wych dla bu dow nic -
twa. Po zy cję li de ra w swo jej bran ży za wdzię cza sys te -
ma tycz nym in we sty cjom w in no wa cyj ne tech ni ki, tech -
no lo gie oraz park ma szy no wy. Jed ną ze stra te gicz nych
de cy zji, do ty czą cych roz wo ju przed się bior stwa by ło
prze kształ ce nie za ple cza ma ga zy no we go za kła dów
w Biel sku -Bia łej w no wo cze sne cen trum dys try bu cyj -
ne. Uzna no, że wła ści wym kie run kiem dzia ła nia,
umoż li wia ją cym ob słu gę więk szej ilo ści zle ceń, bę dzie
opty ma li za cja prze strze ni ma ga zy no wej oraz pod nie -
sie nie spraw no ści pro ce su kom ple ta cji za mó wień. Klu -
czo wą ideą pla nu mo der ni za cyj ne go sta ło się wdro że -
nie au to ma tycz ne go sys te mu kom ple ta cyj ne go, wspie -
ra ją ce go dział pro duk cji. Ja ko do staw cę wła ści wych roz -
wią zań dla za kła du w Biel sko -Bia łej wy bra no fir mę
Bau ma log Sp. z o.o., bio rąc pod uwa gę jej bo ga te do -
świad cze nie w pro jek to wa niu re ga łów au to ma tycz nych

na in dy wi du al ne za mó wie nie. Ja ko ro dzi ma fir ma by ła
w sta nie nie tyl ko skon stru ować kom plet ny sys tem, ale
rów nież za gwa ran to wać spraw ny ser wis i wspar cie
przy in te gra cji opro gra mo wa nia ste ru ją ce go re ga ła mi
z sys te mem ERP (BA AN) – szcze gól nie waż ną dla po -
praw ne go za rzą dza nia pro ce sa mi w przed się bior stwie. 

Ści sła współ pra ca dzia łów lo gi sty ki i pro duk cji
po stro nie in we sto ra z dzia łem kon struk cyj nym Bau -
ma log za pew ni ła stwo rze nie roz wią za nia szy te go
na mia rę po trzeb. Do świad cze nia z pierw szych mie -
się cy użyt ko wa nia re ga łów Twin To wer po twier dza ją
za sad ność de cy zji ich wdro że nia. Zde cy do wa nie
zwięk szy ła się efek tyw ność pro ce su lo gi stycz ne go,
cze go do wo dem są po zy tyw ne opi nie ka dry za rzą dza -
ją cej. – Je ste śmy za chwy ce ni – mó wi Ma rek Ści ga,
kie row nik ma ga zy nu Alu prof w Biel sku -Bia łej. – Jesz -
cze trwa wdra ża nie sys te mu WMS, któ ry po zwo li
w peł ni wy ko rzy stać re ga ły, ale ich po ten cjal ne moż li -
wo ści wi dać już te raz. Po zwo lą one przede wszyst kim
na znacz ne przy spie sze nie pro ce sów ma ga zy no wych,
eli mi na cję uszko dzeń to wa rów w pro ce sie kom ple ta -
cji, ra cjo na li za cję za trud nie nia, nad zór nad iden ty fi ka -
cją ma te ria łów oraz ste ro wa niem ca ły mi par tia mi to -
wa rów, a nie tyl ko po szcze gól ny mi z nich – dodaje.

Tak że Je rzy Ba lon, dy rek tor ds. pro duk cji fir my Alu -
prof za naj więk sze za le ty sys te mu uwa ża zwięk sze nie
szyb ko ści kom ple ta cji i ogra ni cze nie po wierzch ni
skła do wa nia. – Do tej po ry na re ga łach sta tycz nych
mo gli śmy skła do wać tyl ko dwa ro dza je pro fi li alu mi -
nio wych, w tej chwi li mo że my skła do wać ich 18.

W roz wią za niu tra dy cyj nym, ze wzglę du na wy -
miar ko sza wy no szą cy 56 cm, ope ra tor kom ple tu ją cy
ma do stęp je dy nie do dwóch po zio mów skła do wa nia,
a po zo sta łe są po za za się giem pra cy czło wie ka. Dzię -
ki trans por to wa niu pół ek bez po śred nio do okna roz -
ła dun ko we go, znaj du ją ce go się na wy so ko ści 70 cm
od po sadz ki, re gał au to ma tycz ny umoż li wia do stęp
do 18 ro dza jów pro fi li.

Wdro że nie sys te mu by ło du żym wy zwa niem dla
dzia łu kon struk cyj ne go Bau ma log. – Naj trud niej sze
oka za ło się speł nie nie wie lo płasz czy zno wych wy ma -
gań in we sto ra do ty czą cych er go no mii i bez pie czeń -
stwa ob słu gi oraz za pew nie nia wy so kiej wy daj no ści
i cią gło ści pra cy przez 24 go dzi ny na do bę – twier dzi
Mar cin Ko złow ski, pre zes Bau ma log Sp. z o.o. – Uda ło
się je speł nić przez za sto so wa nie no wa tor skich roz -
wią zań in ży nier skich oraz uży cie wy so kiej ja ko ści
kom po nen tów i ukła dów na pę do wych Zy ska li śmy ko -
lej ne do świad cze nie, nie oce nio ne w re ali za cji na szych
na stęp nych pro jek tów. NS

OPIS SYSTEMU KOMPLETACJI

System składa się z 6 automatycznych regałów TwinTower o wysokości ponad 9 m,
wyposażonych łącznie w 108 półek - każda o nośności 1000 kg. Półki przystosowano
do składowania koszy z profilami o długości 7 m. Rozładunek i załadunek odbywa się
w oknach dostępowych znajdujących się w obrysie regałów. Od strony załadunku,
półki uzupełniane są zapasami profili niezbędnymi do realizacji  planu
produkcyjnego, przy użyciu  wielokierunkowych wózków bocznych. Specyfikę ich
działania uwzględniono podczas projektowania konstrukcji regałów. Po stronie
rozładunku, już bez konieczności użycia wózków widłowych,  pracownicy produkcji
pobierają ręcznie wybrane rodzaje profili do realizacji konkretnego zamówienia,
przekładając je na podręczne wózki kompletacyjne.  W celu zwiększenia komfortu
oraz ergonomii pracy podczas pobierania profili, w oknach dostępowych umieszczono
mechanizm uchylający półki. Wyposażenie regałów w dwa okna dostępowe pozwoliło
oddzielić strefę ruchu pieszego od strefy pracy wózków widłowych, zwiększając tym
samym bezpieczeństwo użytkowania. W związku z wymogiem inwestora, dotyczącym
równoległej pracy operatorów w dwóch oknach dostępowych, regały wyposażono
w automatyczne drzwi oddzielające operatora od strefy niebezpiecznej – kolumny
transportowej, w której porusza się winda.  Warto zaznaczyć, że jest to pierwszy
system dedykowany elementom dłużycowym i wielkogabartowym, w którym
zastosowano tego typu rozwiązanie.  Za automatyzację procesu kompletacji
odpowiedzialne jest oprogramowanie BLWMS (Baumalog Warehouse Menagement
System), w pełni zintegrowane z systemem ERP (BAAN). Koordynuje pracę regałów
w taki sposób, aby w jak najkrótszym  czasie półki transportowane były  do okien
dostępowych z niezbędnymi materiałami. Oprogramowanie sterujące umożliwia
również pobieranie artykułów poza kolejnością, wówczas kolejność pobrań podawana
przez WMS jest kolejnością proponowaną. Operacje rejestrowane przez BLWMS są jest
jednocześnie identyfikowane w ERP (BAAN). 


