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

בהמשך לסדרת המאמרים בנושא סוגי מערכות האחסון נעסוק בכתבה זו בנושאים המרכזיים
המאפיינים מחסן אוטומטי.
שלושה סוגים עיקריים של מחסנים אוטומטיים :
 – Mini Loadמחסן אוטומטי לחלקים קטנים

 – Stacker Craneמחסן אוטומטי למשטחים

 - Carouselקרוסלות אוטומטיות אנכיות או אופקיות.

המחסן האוטומטי מאפשר הגדלת תפוקות ויעילות תוך כדי הקטנת עלויות
אספקטים לבחינת התקנת מחסן אוטומטי :
√ מחסן אוטומטי מיועד לתהליכי אחסון וניפוק החוזרים על עצמם ובתפוקות גבוהות.
√ מחסן אוטומטי חייב להתבסס על בחינה כלכלית של עלות/תועלת.
√ מחסן אוטומטי לא נועד לפתור בעיות כאוס ו"בלגן" בחברה !

דוגמה לרכיבים שיש לבחון בניתוח כלכלי של מחסן אוטומטי :

ניתוח עלות-תועלת
בניתוח זה מוצגות ההשקעות אל מול התועלות הצפויות

• השקעות:
–
–
–
–
–
–
–
–

• תועלות:

המערכת האוטומטית
רצפה והתאמתה
מערכת אחסון
יחידות ניטול
חומרה ותוכנה
הקמה
הטמעה
שרות ותחזוקה

–
–
–
–
–
–
–

חיסכון בעלויות כוח-אדם
הקטנת הוצאות תחזוקה
הקטנת שטח רצפה נדרש
הגדלת זמינות
הקטנת שגיאות
שיפור רמת שירות
שיפור המעקב על
הסחורה

לדוגמה  :במרלו"ג יש  22מלקטים בעלות חודשית  7,000ש"ח
לעובד  .מערכת אוטומטית תחסוך  12עובדים שזהו חיסכון שנתי של

 150אלף יורו .החזר ההשקעה יהייה כ  1.5שנים

יתרונות ותועלות מיישום מחסנים אוטומטיים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

תפוקות גבוהות.
אופטימיזציה מיטבית של המחסן – גובה רב  ,מעברים צרים.
עלויות קרקע נמוכות.
ניהול מלאי וניהול פעולות המחסן באמצעות תוכנת . WMS
ולדיזציה.
בטיחות וגהות גבוהים.
שמירה ואבטחת המוצרים.
הפחתת עלויות שינוע.
הפחתת עלויות תפעול.

חבילות של מחסנים אוטומטיים :
מספר חברות המייצרות מחסנים אוטומטיים בעולם ,הכריזו בשנים האחרונות על "חבילות"
דרוכות מראש של מחסנים אוטומטיים .הרעיון המרכזי הנמצא בתפיסה ,שברוב המקרים יכול
הארגון הרוכש להתאים לעצמו פיתרון קיים שכבר נוסה בהצלחה בחברות אחרות.
לאילו חברות/ארגונים מתאים לרכוש חבילות של מחסנים אוטומטיים :
 .1משאבי זמנם מצומצמים ליצירת פתרון משלב ה "-אפס".
 .2נדרש תכנון/יישום מהיר ו"רזה" מבחינה תקציבית.
 .3הפיתרון הנדרש אינו מורכב.
 .4בעל שיכבה ניהולית בכירה מצומצמת שלא יכולה להפנות משאבי ארגון רבים לתכנון
הפיתרון.
 .5ביטחון בידע  ,ניסיון ויכולת של הספק

להלן נבחן את הרכיבים העיקריים במחסן האוטומטי :

מדפים
מערכת מדפים
מערכת

אוטומטי
עגורן אוטומטי
עגורן

((WMS
מחסן ))WMS
ניהול מחסן
תוכנת ניהול
תוכנת

ויציאה
ליקוט ויציאה
כניסה,,ליקוט
מסוע כניסה
מסוע
((P&D
))P&D
החבילה:
כוללתהחבילה:
בנוסףכוללת
בנוסף
כניסה.
לפניכניסה.
ומשקללפני
ממדיםומשקל
בקרתממדים
מערכתבקרת
ובטיחות,מערכת
להגנהובטיחות,
גלאיםלהגנה
מערכותגלאים
תנועה,מערכות
בקרתתנועה,
מערכתבקרת
מערכת

העגורן :
קיימים סוגים רבים של עגורנים  -בהתאם למשימות שיש לבצע.
בד"כ העגורנים מבצעים  3תנועות :
תנועה לאורך המדפים – ציר ה  – Xבאמצעות עגלת העגורן,
– ציר ה  – Yבאמצעות תורן/עמוד העגורן .
תנועה לגובה
תנועה לתוך המדף – ציר ה  – Zבאמצעות השולחן/המזלג הטלסקופי .
מבנה העגורן והמנועים מתאימים לסוגי ואופי התנועות המבוצעות :

3חלקים עיקריים לעגורן

תורן  /עמוד

עגלה

שולחן טלסקופי

עגורנים נמדדים בתפוקות הבודדות והכפולות המבוצעות על ידם.
תפוקות אלו הינן פונקציה של המהירויות והתאוצות של הרכיבים שלעיל  ,של מידות המחסן
ושיטת התפעול של העגורנים.
בסקיצות הבאות נדגים מספר תנועות אופייניות :
הפעולות שמבוצעות הינן –
 – 1נסיעה לאורך והרמה לגובה הנדרש )  2פעולות (.
 – 2שליפה המטען ממיקום קיים.
 – 3חזרה לעמדת ה  2 ) P&Dפעולות (.
 – 4הצבת המטען בעמדת ה . P&D
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דוגמה זו מאפיינת פעולה פשוטה של ניטול מטען .
בדוגמה הבאה ,נשאיר לקורא את האפשרות לנתח את
הפעולות המבוצעות.
רמזים  :מחסן אוטומטי,
עומק כפול Double Deep -
תנועה כפולה . Double Cycle -
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לסיכום מאמר זה ,נחזור ונדגיש את שלושת האספקטים לבחינת המחסן האוטומטי :
√ מחסן אוטומטי מיועד לתהליכי אחסון וניפוק החוזרים על עצמם ובתפוקות גבוהות.
√ מחסן אוטומטי חייב להתבסס על בחינה כלכלית של עלות/תועלת.
√ מחסן אוטומטי לא נועד לפתור בעיות כאוס ו"בלגן" בחברה !
חבילות של מחסנים אוטומטיים ,מאפשרים לפשט את תהליכי האיפיון הנדרשים ,להוזיל את
עלויות המערכות ולקצר את זמן האספקה.

