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Τα µέσα ∆ιακίνησης και η παραγωγικότητα στα Ψυγεία.
Από Νίκο Χαριτωνίδη (∆ηµοσιεύτηκε στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο Νο 7 / 8-1-05)
Οι σύγχρονες µονάδες αποθήκευσης είναι έτσι σχεδιασµένες, ώστε η διακίνηση να γίνεται
γρήγορα και οικονοµικά. Για το σκοπό αυτό βοηθάνε τα κτίρια (µεγάλες ισόγειες επιφάνειες
µεγάλου ύψους) και τα µηχανήµατα διακίνησης, τα οποία επιτρέπουν γρήγορες οριζόντιες
και κατακόρυφες µετακινήσεις και τοποθέτηση (στοιβασία) παλετών σε µεγάλα ύψη,
συνήθως σε ειδικά ράφια. Όλα αυτά δεν σηµαίνουν πως και µια παλιά µονάδα Ψυγείων,
σχεδιασµένη για παλιότερες µεθόδους αποθήκευσης, δεν µπορεί σε µεγάλο ποσοστό να
επωφεληθεί από τα σύγχρονα µέσα που προσφέρονται σήµερα µε χαµηλές τιµές. Φθάνει
µόνο να σχεδιαστεί µια σωστή διαδικασία και να εκπαιδευτούν οι κατάλληλου άνθρωποι.
Σήµερα θα εξετάσουµε, πως µπορούν µε εύκολο τρόπο και χαµηλό κόστος να βελτιωθούν οι
διαδικασίες φόρτωσης εκφόρτωσης και αποθήκευσης. Και όταν λέµε βελτίωση δεν εννοούµε
µόνο µείωση κόστους, αλλά και βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών (π.χ. ταχύτερη εισαγωγή στο
Ψυγείο).
Για να παραλάβουµε ή να παραδώσουµε γρήγορα κάποια προϊόντα, πρέπει να ισχύουν οι
εξής προϋποθέσεις :
1. Το φορτίο να είναι παλετοποιηµένο (κατά προτίµηση σε ευρωπαλέτες)
2. Να γεφυρωθεί µε κάποιο τρόπο το δάπεδο του φορτηγού, µε το δάπεδο της ράµπας του
Ψυγείου
3. Να υπάρχει ένα τροχοφόρο – παλετοφόρο οριζόντιας µετακίνησης, για να βγάλουµε /
βάλουµε τις παλέτες από / στο φορτηγό
Αν το φορτίο δεν είναι παλετοποιηµένο, πρέπει να παλεταριστεί επί τόπου, σε τρόπο ώστε α)
τα χαρτοκιβώτια να «δένουν» σωστά, χωρίς να προεξέχουν και β) σε τέτοιο ύψος, ώστε να
ταιριάζει µε τον τρόπο που θα αποθηκεύσουµε στο θάλαµο (π.χ. θάλαµος 4 µέτρα, παλέτες
τριπλόντανες, µέγιστο ύψος παλεταρίσµατος 1,25 µ.). Αν πρόκειται να ζυγίσουµε,
σηµειώνουµε πρώτα το απόβαρο της παλέτας.
Η γεφύρωση ράµπας – φορτηγού γίνεται µε ειδικές πλατφόρµες, οι οποίες επιτρέπουν τη
διέλευση του παλετοφόρου µε µια λογική χρήση. Τέτοιες πλατφόρµες υπάρχουν πολλών
ειδών, από αυτόµατες, µέχρι απλές µετακινούµενες, από ελαφρύ υλικό (ντουραλουµίνιο).
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Η µετακίνηση των παλετών από / προς το φορτηγό γίνεται µε χειροκίνητο ή ηλεκτροκίνητο
παλετοφόρο οριζόντιας µετακίνησης. Το τελευταίο είναι πολύ παραγωγικότερο. Αν για
παράδειγµα, για τη χειροκίνητη µετακίνηση ενός φορτίου (30 παλέτες) χρειάζεται 1 ώρα, µε
το ηλεκτροκίνητο µπορεί να γίνει σε 20 λεπτά. Αν για παράδειγµα, το εργατικό κόστος είναι
8 ευρώ / ανθρωποώρα, σε κάθε εκφόρτωση έχουµε όφελος 2/3 ανθρωποώρες ή 5,3 ευρώ. Σε
αυτό το πλεονέκτηµα, πρέπει να προστεθεί και η προστασία της ποιότητας, αφού τα
προϊόντα θα εισαχθούν ταχύτερα στα Ψυγεία. Το κόστος ενός τέτοιου µηχανήµατος είναι
4.500 – 6.000 ευρώ. Χρόνος απόσβεσης σύµφωνα µε τη παραπάνω παραδοχή, για ηµερήσια
µετακίνηση 2 φορτίων (60 παλέτες), 6.000 / 5,3Χ2Χ22 = 26 µήνες ή 2,2 χρόνια.
Για να αποθηκεύσουµε αξιοποιώντας µε το καλύτερο τρόπο το ύψος του θαλάµου, πρέπει να
γίνει καθ΄ ύψος αποθήκευση (ντάνιασµα ή αποθήκευση σε ράφια). Η ακριβής µέθοδος
καθορίζεται από τη φύση του προϊόντος (αντοχή σε ντάνιασµα, απαιτήσεις ευκολίας
διαλογής κλπ). Για την αποθήκευση σε ράφια, στις σύγχρονες αποθήκες µεγάλου ύψους (810 µ.) χρησιµοποιούνται ανυψωτικά τύπου reach truck και στενών διαδρόµων (VNA). Σε
παλιότερες αποθήκες χαµηλότερου ύψους (4 – 5 µ.) µπορούν άριστα να χρησιµοποιηθούν
φθηνότερα µηχανήµατα, όπως τα κλασικά αντίβαρου ή οι στοιβαχτές (stackers) πεζού
χειριστού. Το κόστος των τελευταίων είναι 7.000 ως 10.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο
χρήστης των ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών πρέπει να είναι καλά εκπαιδευµένος και γνώστης
των κινδύνων.
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