מערכות אחסון למשטחים
מאת  :יצחק דנה – מנכ"ל חברת חוליות מערכות לוגיסטיות

מטרת סידרת מאמרים זו ,לפרט את סוגי מערכות האחסון המיועדים
לאחסון משטחים באמצעות מלגזה.
ניתן לסווג את מערכות האחסון עפ"י מספר בחינות שונות.
לדוגמה – סיווג המערכות מבחינת שיטת הניטול .
בסיווג זה נוכל להבחין בין  4קבוצות עיקריות של מערכות האחסון:

√
√
√
√

מערכות אחסון למשטחים לניטול באמצעות מלגזה.
מערכות אחסון לניטול ידני.
מערכות אחסון לניטול אוטומטי.
מערכות אחסון מיוחדות ) כגון גלריות ,קנטיליבר ,כלובי אחסון וכד'(

מערכות אחסון סטטיות:
 .1אחסון משטחים בשורות Pallet Racking

)(P-R

 .2אחסון משטחים ברחובות Drive In

)(D-I

מערכות אחסון דינמיות :
 .3אחסון משטחים גרביטציוני Flow Racks

)(F-R

 .4אחסון משטחים ב פוש-בק Push Back

)(P-B

מערכות אחסון נעות:
 .5אחסון משטחים נייד Mobile Bases

)(MBL

המערכת הנפוצה ביותר הינה

מערכת אחסון משטחים בשורות

:(P-R) Pallet Racking

הכרת המערכת ומונחי יסוד עיקריים :
רכיבים עיקריים:
 – Aמסגרות
 – Bקורות
 – Cרגליות
 – Dשמסים לפילוס
 – Eנצרות אבטחה
 – Fמגן עמוד
 – Gקושרת גב אל גב
 – Hתומך משטח
 – Iתומך קונטיינר
 – Jעוגן
 – Kתומך חבית
 – Lסיפוני ליקוט ממתכת
 – Mסיפוני עץ

מסגרות

A

מסגרות הנן הרכיב האנכי של אצטבאות המשטחים .המסגרות הנן
בעלות צורה מלבנית כאשר גובהן ,עומקן ,והחזית שלהן משתנות
בהתאם למאפייני המטען שיאוחסן במערכת.
מרכיבי המסגרת העיקריים הם שני עמודים ) (Aהמחוברים ביניהם
ע"י אלכסונים ) ,(Bומעוגנים לרצפה תוך שימוש ברגליות ).(C

B

עומק המסגרת נקבע על פי עומק המשטח.
בהתאם לתקני  FEMמוגדר עומק המסגרת כעומק המשטח – 100
מ"מ .לדוגמה :עבור משטח בעומק  1,200מ"מ תתאים מסגרת
בעומק  1,100מ"מ.

C

עמודים
פרופילים פתוחים במגוון מידות .בעלי חריצים קדמיים בד"כ כל  50מ"מ.
הקורות נתפסות בחלקו התחתון ,הצר יותר של החריץ.
החורים הצדדיים מיועדים לחיבור האלכסונים.
העמודים הנם מדגמים שונים בהתאם לעובי וסוג הפלדה מהם הם עשויים.

קורה אופקית )(Beam
פרופיל אליו מחוברים משני צדדיו אמצעי חיבור עם זיזים לחיבור מודולארי מהיר.
מאפיינים – אורך ,גובה ,רוחב ,סוג פרופיל ,עומס ,דפורמציה ,שיטת ייצור ,גימור.

שיטת חישוב אורך הקורות

אורך קורה נדרש ]מ"מ[ עבור

מידת חזית
המשטח )(A

 3משטחים

 2משטחים

 1משטח

 800מ"מ
 1,000מ"מ
 1,200מ"מ

2,700
3,300
3,900

1,825
2,225
2,700 \ 2,625

950
1,150
1,350

חשיבות גבוהה יש לבחירת אורך הקורה עפ"י מידות תקניות
בעיקר מהבחינות הבאות :
√ קורות שתוכננו נבדקו וקיבלו אישורי עומס ודפורמציה ממכוני מחקר רשמיים.
√ יציבות טובה יותר של המערכת,
√ טולרנסים המקובלים על יצרני המשטחים ,המלגזות והמדפים.
√ זמינות מלאי גבוהה .חלקי חילוף.
√ מחיר טוב יותר.
דפורמציה :
לכל קורה  /מפלס יש דפורמציה ) שקיעה ( כאשר מעמיסים את המשטחים.
הדפורמציה המרבית המותרת בהתאם לתיקני ה  FEMלמערכת אחסון משטחים רגילה הינה
 , L/200כאשר  Lמבטא את אורך הקורה.
דוגמה  :לקורות באורך  2700מ"מ  ,מותרת דפורמציה מרבית של  13.5מ"מ.
מקדם ביטחון  :מקדם הביטחון המקובל עפ"י ה  FEMהינו  1.5מהעומס המותר.
עומס מפולג  :העומס נדרש מפולג באופן אחיד על פני כל שטח המפלס .

מפלס אחסון ) –(Storage levelבד"כ זוג קורות אופקיות.
עפ"י תיקני ה  - FEMגובה המפלס מושפע בין השאר מגובה מערכת האחסון.
למערכות רגילות עד גובה של כ  10מטר ,נהוג להשתמש בפרמטרים הבאים
לחישוב גובה מפלס
גובה המשטח
+
מרווח הרמה  100מ"מ
+
גובה הקורה
===============
 Yגובה המפלס
ליצרנים שונים קיים מקצב שונה של חרוץ
העמודים.
במערכות אירופאיות נהוג מקצב חרוץ של  50מ"מ )ובמערכות אמריקאיות " (3
יש לעגל כלפי מעלה את גובה המפלס עפ"י מקצב חרוץ העמוד במערכת.
לדוגמה :במערכת אירופאית בה חושב ה  Yכ  1,380מ"מ ,המידה בפועל תהא 1,400

שדה אחסון )(Bay
סט של  2מסגרות אנכיות המחוברות באמצעות מפלסי אחסון ) קורות (.

שורת אחסון בודדת )(Single access row
מספר שדות אחסון המחוברים ביחד ובעומק של מסגרת בודדת.

שורת אחסון כפולה )(Double access row
שורות אחסון בודדות המחוברים באמצעות קושרות גא"ג.

מעבר מלגזה )(Access Aisle
רוחב מעבר בין שורות אחסון או בין קיר לשורת אחסון,
המאפשר למלגזה לבצע ניטול המשטחים בצורה
נאותה.
חשוב לציין האם המעבר מתייחס למידה בין המדפים
או בין המשטחים.

שלושת מאפייני מערכת ה PALLET RACKING
א .גישה ישירה )(Direct Access
זהו היתרון הגדול של מערכת ה . P-R
כל משטח ניתן לאחסן וללקט – ללא תלות במיקום המשטחים האחרים
המאוחסנים .מתאים בד"כ לאחסון של מגוון גדול של מוצרים כאשר הכמות של
כל מוצר הינה קטנה .

ב .אופטימיזציה נמוכה של המחסן
אופטימיזציה נמוכה של השטח/נפח של המחסן כ  .30-45%זהו ה"תשלום"
בגין האפשרות לעבוד בגישה הישירה.
האופטימיזציה מושפעת ממספר פרמטרים :
מידות המחסן ,צורת העמדת מערכות האחסון ) לאורך או לרוחב המחסן (
ובעיקר מסוג המלגזה ורוחב המעבר הנדרש.
ג.

מחיר ממוצע למיקום
בשיטת אחסון זו ,מתקבל המחיר הממוצע הזול ביותר מבחינת מחיר מערכות
האחסון .אולם ,אם לוקחים בחשבון את השטח הגדול יותר הנדרש )מחירי
נדל"ן( ואת האמצעים הנוספים הנדרשים כגון – אנרגיה בחדרי קירור  ,אזי
לעיתים פיתרון זה הוא למעשה היקר ביותר

סיכום :
מערכת אצטבאות לאחסון משטחים בשורות ) (Pallet Rackingמתוכננת לשאת
מטענים במגוון גדלים ,צורות ומשקלים ,כגון משטחים ,קונטיינרים וחביות באותה
המערכת.
המערכת מאפשרת גישה ישירה באמצעות מלגזה לכל משטח המאוחסן כך שפעולת
הניטול במחסן נעשית בקלות וללא הזזת פריטים מאוחסנים אחרים.
מסיבה זו מהווה מערכת אצטבאות אחסון משטחים בשורות את הפתרון הפופולארי
לרוב המחסנים בהם מאוחסן מגוון רחב של מוצרים על גבי משטחים.
המערכת הינה מודולרית ,הרכבתה קלה יחסית והיא הזולה ביותר מבחינת מחיר
מערכת האחסון.
לגבי כל מערכת אחסון יש לבצע בחינה של התפוקות המתקבלות וניתוח כלכלי של
עלות–תועלת כך שניתן יהיה להתאים את הפתרון המיטבי לאופן תפעול המחסן.
דוגמה לתכנון מחסן לאחסון משטחים בשורות כפי שתוכנן במחלקת התכנון של
חברת חוליות באמצעות תוכנת אופטימיזציה המחסנים  Estantinשל חברת
Mecalux

