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

בהמשך לסדרת המאמרים בנושא סוגי מערכות האחסון המיועדים לאחסון משטחים
באמצעות מלגזה ,נתמקד בכתבה זו במערכות אחסון משטחים & FLOW RACKS
. PUSH BACK
המערכות שלעיל שייכות לקבוצת מערכות אחסון דינמיות .במערכות אלו משנה
המשטח את מיקומו במערכת האחסון בכל עת שמתבצעת פעולת ניטול  -העמסה/
פריקה של משטחים.
במאמרים הקודמים דנו בשלושת הפרמטרים החשובים לבחינת מערכות האחסון
למשטחים – סוג הגישה ,האופטימיזציה/ניצולת המחסן והמחיר הממוצע למשטח.
דנו בכך שהחיסרון העיקרי של מערכת האחסון בשורות ה  PALLET RACKINGהינה
 ניצולת נמוכה של השטח/נפח של המחסן כ  .30-45%זהו ה"תשלום" בגין האפשרותלעבוד בגישה ישירה.
 ,מערכות ה  DRIVE INשיפרו את הניצולת בצורה ניכרת ) כ  ( 85%אך נפגע היתרון
של הגישה הישירה ובמקום זה תפעול מערכות ה  DRIVE INהינו בשיטת ה LIFO
) נכנס אחרון ,יוצא ראשון (.

 . 2סוגים של מערכות אחסון דינמיות למשטחים

א .מערכת אחסון למשטחים – ( FR ) : FLOW RACKS

מערכת ה  FLOW RACKSהינה מערכת אחסון דינמית ל משטחים הדומה בעקרון
למערכת ה  , DRIVE INאולם במקום מפלסים של קורות מטען ורחובות פתוחים
אליהם נכנסת המלגזה ,מותקנים במערכת ה  FRמפלסים של גלילים ) רולרים (
בשיפוע אחיד של כ  4אחוז המאפשרים גלילה באמצעות כוח הכבידה ) גרביטציה (
בלבד  .המערכת מוזנת במשטחים בצד הגבוה של כל מפלס  ,תנועת המשטחים לאורך
הנתיב הינה מבוקרת מהירות .המשטחים מוצאים מהמערכת מהצד הנמוך של כל
מפלס.

חלקי המערכת :
-1מסגרות אנכיות
 -2קורות אופקיות
 – 3רגליות
 – 4נתיב דינמי
 – 5גלילים ) רולרס (
 – 6גלילי האטה ובקרת מהירות
 – 7ממרכזי משטח בכניסה
 – 8מעצור סופי.

היתרונות העיקריים בתפעול מערכת ה  FLOW RACKSהינן :

.1
.2
.3
.4
.5

נצילות גבוהה – נדרשים רק  2מעברים )אחד לכניסה ושני ליציאה ( ולכן ניתן
להשיג ניצולת מרבית של המחסן עד כ  90אחוז.
תפעול בשיטת ה  – FIFOנכנס ראשון יוצא ראשון  ,שיטה זו מאפשרת שליטה על
רענון המלאי והוצאת המשטחים בסדר שבו הוכנסו.
הפרדה מוחלטת בין אזור הטענת המערכת לאזור הפריקה  /ניטול של המשטחים .
קיצור ניכר בזמן התפעול לעומת הדרייב אין ,מכיוון שתמיד ישנם משטחים זמינים
בחזית אזור הפריקה .כמו כן כאמור ,המלגזה לא צריכה להיכנס לתוך רחוב האחסון
והניטול מתבצע מהמעבר בלבד.
פיקוח מלא על המלאי המאוחסן במערכת.

הסקיצות הר"מ ממחישות בצורה טובה את שיטת תפעול מערכת ה  FRואת עיקרון ה : FIFO

המשטח במערכות דינמיות :
במערכת דינמית  ,FRחשוב מאד לאפיין נכון את סוג המשטח  ,מידותיו ,כיוון כניסת
המלגזה  /וכיוון התנועה של המשטח .כמו כן ישנה חשיבות רבה לאפיין מראש את
משקל המשטחים ,מכיוון שהתנועה הינה באמצעות כח הכבידה ,לא תתבצע תנועה
אחידה ומושלמת באם משקל המשטחים לא יהייה זהה .במקרה של שונות גדולה
במשקל המשטחים – יתכן ומשטחים מסוימים " יתקעו" בדרך ואחרים יתכן וינועו
במהירות גבוהה ומסוכנת מידי.

אופן הנחת המשטח ע"ג הגלילים

הגלילים :

כיוון נכון של ניטול המשטח

עשויים מצינור מתכת מגולוון עם מסבים
בקצות הצינור ומהם יוצאים " 2שפינדלים"
לחיבור הגלילים לקורות הנושאות .נהוגות
 2שיטות חיבור ,שיטת הבורג ושיטת
המסרק .השיטה אחרונה מאפשרת
תחזוקה קלה ונוחה של החלפת גלילים –
ובאופן אישי אני מעדיף אותה.
כדי שהמשטח לא " ישוט" לצדדים לאורך
נתיב התנועה ,מומלץ להתקין בכניסה ,
מנתבים שתפקידם למרכז את המשטח
ועוזרים שהמשך התנועה הגרביטציונית
תתבצע כנדרש ובקו ישר לאורך כל הנתיב.

ישנם  2דגמים עיקריים של גלגלי האטה,
חיצוניים  -המותקנים מתחת ל  2רולרים
וניתן לגביהם לבצע בקלות כוונון בהתאם
לעומס המשטח ,פנימיים – מנגנון
המותקן בתוך הגליל ,בד"כ זהו פיתרון
יקר יותר והינו הכרחי בסביבה רטובה.

ממרכז בחזית הנתיב

נתיבי גרביטציה

גלגל האטה פנימי

גלגל האטה חיצוני

מידת אורך הגליל צריכה להיות גדולה ב ( 50 + 50 ) 100
מ"מ מרוחב חזית המשטח.
מידת רוחב הנתיב צריכה להיות גדולה ממידת רוחב המטען ב
 ( 125 + 125 ) 230מ"מ.

הגלילים הקדמיים נפגעים לעיתים קרובות
מהמשטח שמוטען או מקלשוני המלגזה  ,יש
להגן על הגלילים הקדמיים באמצעות פרופיל
מגן ,או ע"י יצירת נתיבי הגנה לקלשוני המלגזה
כמתואר בתמונה שלהלן.
המלגזה המיועדת לניטול משטחים במערכות
דינמיות ,חייבת להיות מצוידת ב "בום " להיסט
קדימה ואחורה ,אחרת היא לא תוכל לנטל
משטח במערכת שבה קיים שיפוע .רצוי גם
שלמלגזה יהייה היסט צידי כדי שניתן יהייה
למרכז את המשטח בהטענה.

עוצר משטח לפני אחרון 2nd PALLET RETAINERS :
כאשר נמצאים מספר משטחים בנתיב ,הם יוצרים לחץ ניכר על המשטח הראשון.
לחץ זה מקשה על ניטול והוצאת המשטח הראשון ביחוד כאשר יש להתגבר הן על
שיפוע הנתיב והן על המעצורים בסוף הנתיב.
מתקן זה עוצר את המשטח השני בנתיב ומשחרר אותו רק לאחר הוצאת המשטח
הראשון .רצוי להתקינו תמיד ,אולם חובה להתקינו כאשר עומס המשטחים במפלס עולה
על 15טון או כאשר הסחורה בולטת ממידות המשטח לאורך נתיב התנועה.

ישנה אפשרות ,להתקין בכל אחד מהמפלסים הראשונים ,מתקן לפריקת המשטחים
באמצעות עגלת משטחים ידניתPALLET TRUCK RAMP .
ראה דוגמה בסקיצות הבאות :

מערכות אחסון דינמיות :( PB ) PUSH BACK
מערכות אחסון פוש בק ,דומות בעיקרון למערכת
הדרייב אין  ,אולם במקום רחובות פתוחים שבהם
בד"כ מאחסנים משטחים מסוג אחד בלבד  ,בפוש
בק  -כל מפלס הוא עצמאי וניתן לבצע בו ניטול
ללא תלות במשטחים המאוחסנים בשאר
המפלסים.
זהו שילוב של גישה ישירה לכל מפלס ו LIFO
נכנס אחרון – יוצא ראשון ,ברמת המפלס.
קיימים  2דגמים עיקריים של מערכות PUSH
 : BACKפוש בק גלילים ופוש בק עגלות.
פוש בק גלילים – זהו בעיקרון FLOW RACKS
ללא מעצורים וברקסים  .כיוון הכנסת המשטח
כפי שנהוג ב  ,FRז"א מהצד הצר של המשטח כאשר

הרנרים של המשטח ניצבים לגלילים של המערכת .
מספר המשטחים לעומק אינו מוגבל,
אך מקובל לאחסן משטחים במשקל של
לא יותר מ  7טון למפלס.

פוש בק עגלות

פוש בק עגלות – במקרה זה מונח המשטח
ע"ג עגלה או קורות נעות  .כיוון הכנסת
המשטח הינו הפוך מפוש בק גלילים ,ז"א
שכיוון הניטול הוא מהצד הרחב של המשטח,
זה שלאורכו ממוקמים הרנרים של המשטח.
ישנה מגבלה של כמות המשטחים לעומק
כפונציה של
מספר העגלות האפשרי להתקנה בדגמים
השונים של כל פוש בק .בד"כ נהוג פוש בק
לעומק שבין  2עד  6משטחים וכמו כן ניתן
להציבם "גב אל גב " וע"י כך להכפיל את
כמות המשטחים.
בשני סוגי מערכות ה , PUSH BACK
המלגזה היא שקובעת את מהירות הניטול.
בשתי המערכות יש לנטל רק משטחים "טובים"

סיכום :
מערכת האחסון הדינמיות מאופיינות באמצעות שלושת הפרמטרים הבאים :
א .גישה :
 : FLOW RACKSנכנס ראשון – יוצא ראשון ) ( FIFO
 : PUSH BACKראשון נכנס – אחרון יוצא )(LIFO
ב .אופטימיזציה של המחסן
אופטימיזציה גבוהה של השטח/נפח של המחסן כ .90%
זהו היתרון הגדול של מערכות הדינמיות.
לעומת זאת עקב השיפוע של המפלסים  ,המערכת תמיד גבוהה יותר
מהמערכות הסטטיות הקונבנציונליות.
ג .מחיר ממוצע למיקום
בשיטות האחסון שלעיל ,מתקבל מחיר ממוצע גבוה למשטח .
וחשוב שוב ,לזכור שבבואנו לרכוש כל סוג של מערכת אחסון ,יש לבצע תחילה בחינה
של התפוקות המתקבלות וניתוח כלכלי של עלות– תועלת ,כך שניתן יהיה להתאים את
הפתרון המיטבי לאופן תפעול המחסן.

