
Automatyzacja magazynów  



Magazyn automatyczny 

• Magazyn automatyczny to typ obiektu składowania, w którym 
przebieg procesów logistycznych – przyjęcie, magazynowanie, 
kompletacja, wysyłka – został zoptymalizowany poprzez 
zastosowanie automatycznie sterowanych urządzeń 
mechanicznych i systemu zarządzania magazynem WMS. 



Jaki magazyn wybrać – ręczny czy 
zautomatyzowany  
• W intralogistyce przedsiębiorstw rozróżnia się zazwyczaj 

pomiędzy magazynami ręcznymi i zautomatyzowanymi. 
Granice tych dwóch pojęć są płynne. Istnieją również magazyny 
półautomatyczne. Wykorzystują one niektóre z dostępnych na 
rynku automatycznych rozwiązań magazynowych oraz system 
zarządzania magazynem (WMS). Nie ma stałych standardów 
pozwalających stwierdzić, czy magazyn jest zautomatyzowany 
czy półautomatyczny. Zatem pierwsze pytanie, jakie należy 
sobie zadać, to czy automatyzacja jest w ogóle potrzebna. 
Jakie są zalety i wady magazynu ręcznego oraz 
automatycznego?  



Intralogistyka 

• Intralogistyka to część logistyki, która zajmuje się organizacją 
przepływu materiałów i informacji wewnątrz przedsiębiorstwa. 
Między innymi przesunięciami towarów w obrębie magazynu, 
kontrolą zapasów. 



Wady i zalety magazynu ręcznego 

Magazyn ręczny ma kilka zalet: 

• Magazyn można łatwo skalować. Na przykład w 

przypadku wystąpienia szczytów sezonowych mogą 

być zatrudniani pracownicy tymczasowi. Magazyn 

można zatem elastycznie dostosowywać. 

• Procesy są często mniej złożone, łatwiejsze do 

zrozumienia  

i zarządzania 

• Ludzie są zaangażowani w procesy i mogą wnieść 

swoje umiejętności poznawcze i praktyczne 

doświadczenie. 

• Ten typ magazynu sprawdza w szczególności w 

przypadku niewielkiego asortymentu, małej ilości 

towarów, małej pojemności magazynowej i braku 

planów rozbudowy. Możliwa jest również łatwa do 

przeprowadzenia automatyzacja częściowa, np. za 

pomocą systemów przenośnikowych. 

 

Magazyn ręczny ma też kilka wad  

• Na przykład wysokie koszty związane z zatrudnianiem 

ludzi oraz zmniejszeniem rotacji zapasów lub 

wydajności pracy  

w związku z utratą pracowników. 

• Częstsze błędy, na przykład podczas ręcznej 

kompletacji 

• Dążenie do poprawy kompletacji zamówień i unikania 

błędów w ich zestawianiu jest jedną z przyczyn 

częściowej automatyzacji, np. poprzez automatyczne 

systemy prowadzenia pojazdów (AGV), a nawet pełną 

automatyzację magazynu. Dzięki bardziej efektywnej 

logistyce automatyzacja przekłada się oszczędność 

kosztów, co oznacza, że wprowadzone rozwiązania 

mogą zostać zamortyzowane po pewnym czasie. W 

niektórych branżach, takich jak przemysł motoryzacyjny, 

stopień automatyzacji jest już bardzo wysoki. 

 



Wady i zalety magazynu automatycznego 

Zalety magazynu automatycznego 

• Automatyczny magazyn jest tańszy w eksploatacji niż 

magazyn ręczny o takiej samej wysokiej 

przepustowości, wielkości i czasie pracy (24/7). 

• Jest on zazwyczaj wdrażany w celu zaoszczędzenia 

kosztów, skrócenia czasu pracy, zwiększenia 

bezpieczeństwa magazynu, zminimalizowania błędów 

w zestawieniu zamówień i zwiększenia zadowolenia 

klienta. 

• Ze względu na coraz mniejszą dostępność 

(wykwalifikowanego) personelu zautomatyzowane 

magazyny cieszą się coraz większym 

zainteresowaniem. 

 

Wady magazynu automatycznego  

• W zależności od stopnia automatyzacji koszt inwestycji może 

być dość wysoki. Jednak ze względu na większą wydajność  

i oszczędności w kosztach eksploatacji zautomatyzowany 

magazyn może się po pewnym czasie zwrócić. 

• Szczególne wyzwanie stanowi automatyzacja podczas 

bieżącej eksploatacji zakładu. Aby zapewnić płynne przejście  

na automatyczną obsługę niezbędne jest rozważne 

planowanie. 

• W wielu przypadkach dostosowanie procesów może być 

wykonywane tylko przez programistów, którzy często nie mają 

najlepszego doświadczenia praktycznego w logistyce. W 

związku  

z tym możliwości elastycznego dostosowania się do 

zmienionych procesów w magazynie są ograniczone. 

• Skalowanie magazynu automatycznego jest często trudne. 

System ten jest zazwyczaj zaprojektowany do pracy w 

sezonowych szczytach i przez to nie jest w pełni 

wykorzystywany przez resztę roku. Zmniejsza to jego 

efektywność kosztową. 

 



Na jaki magazyn się zdecydować? 
• Automatyka w coraz większym stopniu wkracza do intralogistyki. Wpływa na to 

nie tylko standard przemysłu 4.0 i wymagana wydajność czy minimalizacja 
kosztów, lecz tym bardziej przyszły brak wykwalifikowanego personelu. Tutaj nie 
zawsze trzeba mieć duży, złożony, w pełni automatyczny magazyn. Coraz 
częściej wybierana jest częściowa automatyzacja lub małe elastyczne 
rozwiązania, takie jak AGV, systemy wahadłowe  
lub roboty. 



Przemysł 4.0 
• Przemysł 4.0 – integracja systemów i tworzenie sieci. Przemysł 4.0 integruje ludzi oraz 

sterowane cyfrowo maszyny z Internetem i technologiami informacyjnymi. Materiały 
produkowane lub wykorzystywane do produkcji można zawsze zidentyfikować, mają one także 
możliwość niezależnego komunikowania się między sobą. Przepływ informacji jest realizowany  
w pionie: z poszczególnych komponentów do działu IT przedsiębiorstwa oraz z działu IT do 
komponentów. Drugi kierunek przepływu informacji jest realizowany w poziomie: pomiędzy 
maszynami zaangażowanymi w proces produkcji a systemem produkcyjnym przedsiębiorstwa. 
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Korzyści wynikające z procesu automatyzacji 
magazynu  

•  Przestrzeń- optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni zabudowy ze względu na minimalną 
szerokość korytarzy obsługowych (zaledwie 1,5m) oraz możliwość budowy dużo wyższych magazynów 
(do około 45 metrów; magazyny ręczne - tylko około 12 metrów)korzystny koszt inwestycji w przeliczeniu 
na miejsce paletowe 

•  Zatrudnienie - minimalizacja zatrudnienia, dzięki przejęciu większości procesów związanych z 
przemieszczaniem i składowaniem palet przez automatyczne urządzenia obsługi ładunków (układnice  
i przenośniki)Automatyczne Magazyny Wysokiego Składowania. Analiza zasadności inwestycji 

• Błędy, straty, bezpieczeństwo- eliminacja uszkodzeń związanych z ręczną obsługą  
• Stref składowania- wysoki stopień kontroli palet i ładunków na paletach  
• Eliminacja błędów (m.in. błędów wydań) obecnych zawsze w przypadku ręcznej obsługi magazynu, dzięki 

automatyzacji i wspomaganiu informatycznemu procesów logistycznych oraz ich wieloaspektowej 
kontroli- eliminacja strat związanych z zaginionymi towarami  

• Lepsza ochrona towarów przed kradzieżą (palety są normalnie niedostępne - składowane w zamkniętym 
magazynie automatycznym; wszelkie operacje są personalizowane i dostępne za pośrednictwem haseł) 

• Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników dzięki przejęciu większości procesów związanych  
z przemieszczaniem i składowaniem palet przez automatyczne urządzenia obsługi ładunków (układnice i 
przenośniki) Automatyczne Magazyny Wysokiego Składowania. Analiza zasadności inwestycji. 



 

• Kontrola- stała, ciągła kontrola stanów magazynowych- pełna automatyzacja operacji 
wejścia i wyjścia towaru pełna kontrola nad realizowanymi w magazynie operacjami, 
oparta o mechanizm logowania uprawnionych użytkowników. 

• Szybkość operacji- dużo szybsza realizacja wszelkich procesów logistycznych 
(przyjęcia, kompletacja zamówień, wydania, ekspedycja, inwentury, 
kontrole)możliwość bezobsługowego przygotowania wysyłek np. w nocy (palety  
do wysyłki są gotowe nad ranem na przenośnikach strefy wysyłek). 

• System IT- pełna wizualizacja stanów magazynowych- możliwość generowania 
różnego typu raportów, zestawień, itp.- dokładna wizualizacja stanu procesów 
logistycznych i urządzeń- wygodne, zautomatyzowane procedury  
inwentaryzacyjne- możliwość stosowania różnego typu procedur optymalizacyjnych 
Automatyczne Magazyny Wysokiego Składowania. Analiza zasadności inwestycji. 

 

 



Trzy poziomy automatyzacji magazynu 

• Wyróżniamy trzy poziomy automatyzacji magazynu w zależności od stopnia 
zastosowania automatycznych urządzeń mechanicznych, które zajmują się obsługą 
ładunków, oraz wykorzystania oprogramowania komputerowego odpowiedzialnego za 
podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi. 

 



Niski poziom  
automatyzacji 

• Magazyny o niskim poziomie automatyzacji opierają 
swoje działanie na tradycyjnych rozwiązaniach. 
Planowanie zadań pozostaje w kwestii kierowników, 
natomiast pracownicy (przy wsparciu urządzeń 
przeładunkowych) zajmują się dystrybucją 
ładunków w magazynie – od przyjęcia, przez 
magazynowanie i kompletację, po wysyłkę. Do 
składowania towarów wykorzystywane są 
tradycyjne systemy regałowe, które obsługiwane są 
przy pomocy wózków paletowych. 

• W tego typu obiektach dużą rolę odgrywają układ 
magazynu oraz wybór odpowiednich regałów 
przemysłowych – elementy te są istotne w celu 
zaprojektowania optymalnie funkcjonującego 
magazynu. 

 



Średni poziom automatyzacji 

• Wraz z budową większych magazynów operacje w nich 
wykonywane stają się bardziej skomplikowane i złożone. 
Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw postanawia 
zautomatyzować zarządzanie procesami magazynowymi. 
W tym celu wdrażają system zarządzania magazynem 
WMS, który przejmuje m.in. zadanie planowania i zlecania 
pracy operatorom. 

• Zazwyczaj implementacja systemu WMS wiąże się także 
z zastosowaniem urządzeń automatycznych w 
magazynie, które ułatwiają realizowanie zadań 
pracownikom. Można tu wymienić chociażby narzędzia 
wspomagające przygotowywanie zamówień – kompletację 
głosową voice picking lub systemy pick to light i put to light. 

 



Wysoki poziom automatyzacji 
• Najwyższy stopień automatyzacji magazynów. W takich 

konstrukcjach niemal wszystkie procesy magazynowe 
związane z obsługą ładunków odbywają się w sposób 
automatyczny z minimalnym udziałem operatorów, których 
głównym zadaniem jest nadzorowanie poprawności pracy 
urządzeń – układnic paletowych i pojemnikowych, 
przenośników przemysłowych, wózków wahadłowych, wózków 
pallet shuttle itd. 



Automatyzacja magazynu w dzisiejszych czasach 

• Zastosowanie w swoim łańcuchu 
logistycznym magazynu automatycznego wydaje 
się dzisiaj nieuniknionym procesem wśród firm, 
które będą chciały być nadal konkurencyjne  
na rynku. 

• W przeszłości automatyzacja magazynu była 
przedsięwzięciem, która z powodu swojej 
złożoności oraz kosztów była dostępna tylko dla 
największych przedsiębiorstw o rozbudowanych 
procesach logistycznych. Obecnie rozwiązanie w 
postaci automatyzacji magazynu może zostać 
zastosowane w niemal każdej firmie, bez względu 
na jej rozmiar czy liczbę realizowanych operacji. 

 



Systemy służące do automatyzacji  

                              
 

Podstawowe założenia systemu : 

Budowa regałów z układnicami składa się ze statycznej 
konstrukcji regałowej oraz układnic. Układnicami 
nazywa się urządzenia, które służą do przemieszczania 
jednostek ładunkowych na danej konstrukcji regałowej. 
Dane rozwiązanie znajdzie zastosowanie w przypadku 
składowania wszelkiego rodzaju palet, skrzyniopalet, 
pojemników, czy też innych niestandardowych 
ładunków. 

Zastosowanie tego typu regałów umożliwia częściowe 
zautomatyzowanie procesów magazynowych. 
Szczególną korzyścią wykorzystania regałów  
z układnicami jest możliwość ich pracy przez całą dobę. 
Ponadto rozwiązanie to pozwala na wyeliminowanie 

 

  
błędów ludzkich, które występują w przypadku ręcznej 
obsługi magazynu. Niemniej, istotne jest zmniejszenie 
się kosztów składowanie wynikające z redukcji 

zatrudnienia. 

Regały z układnicami  



Zalety regałów z układnicami 

• obniżenie kosztów składowania poprzez redukcję 
zatrudnienia 

• optymalizacja wykorzystania posiadanej powierzchni do 
wysokości magazynu 40 metrów 

• większa gęstość magazynowa - jeszcze lepsze 
wykorzystanie kubatury magazynu - przy stosowaniu 
układnic korytarz roboczy to wymiar jednostki ładunkowej 
powiększony o minimalne możliwe, bezpieczne luzy 
manipulacyjne 

• maksymalna możliwa przepustowość magazynu - 
możliwość pracy 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu przez 
cały rok bez wpływu czynnika ludzkiego - stała wydajność 

• eliminacja błędów występujących w przypadku ręcznego 
zarządzania magazynem 

• poprawa bezpieczeństwa składowania towarów poprzez 

kontrolę dostępu 

• brak konieczności oświetlania i ogrzewania  
magazynu - niższe koszty utrzymania obiektu 

• ze względu na brak osób wewnątrz magazynu możliwość 
stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych 
niedostępnych w klasycznym magazynie 



System gęstego składowania z wózkiem wahadłowym 

• System gęstego składowania polecany jest 
głównie właścicielom chłodni oraz mroźni, 
przedstawicielom branży mleczarskiej  
i producentom napojów. W przypadku chłodni  
i mroźni wykorzystanie powierzchni 
magazynowej ma ogromne znaczenie  
z uwagi na wysokie koszty związane  
z utrzymaniem niskiej temperatury wewnątrz 
tego typu obiektów magazynowych. Systemy 
gęstego składowania znakomicie sprawdzają się 
jednak nie tylko w branży spożywczej, ale także 
wszędzie tam, gdzie wymagane jest 
zachowanie efektywnej rotacji towarów  
w systemie FIFO, w magazynach ze stosunkowo 
mało zróżnicowanym asortymentem oraz tam, 
gdzie rotacja towarów jest dosyć szybka, a 
tempo pracy wysokie. 



Zalety stosowania rozwiązania systemu gęstego 
składowania z wózkiem wahadłowym  
 • Bardzo wysoki współczynnik wykorzystania kubatury magazynu, co przekłada się bezpośrednio na obniżenie średniego kosztu 
składowania jednej palety 

• Wzrost wydajności operacji magazynowych 

• Szybkie i bezgłośne przemieszczanie palet 

• Wzrost tempa pracy 

• Wzrost bezpieczeństwa eksploatacji - operator nie musi wjeżdżać w głąb bloku regałowego 

• Maksymalne zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia regałów przez wózek widłowy 

• Obniżenie kosztów serwisowania instalacji regałowej 

• Zminimalizowanie czasu jałowych przejazdów wózków widłowych 

• Możliwość obsługi przez standardowe wózki widłowe 

• Niewielkich gabarytów bateria żelowa – łatwa i szybka wymiana 

• Zabezpieczenie przed rozładowaniem się baterii podczas pracy wózka wahadłowego  

• Zaawansowany system zabezpieczania położenia ładunku i awaryjnego zatrzymania 

• Możliwość zastosowania czujników bezpieczeństwa 

• Prosty, intuicyjny w obsłudze pilot 

• Przemieszczanie wózka wahadłowego między poszczególnymi kanałami bloku regałowego dobywa się za pomocą standardowego 
wózka widłowego 

 



Magazyn automatyczny AutoMAG MOVER  

Zalety AutoMAG MOVER: 

• automatyzacja i podniesienie wydajności procesów 
magazynowych 

• możliwość pracy 24h/dobę 

• wysoki współczynnik wykorzystania kubatury magazynu - 
zwiększenie powierzchni składowania towarów o ok.30%  
w stosunku do regałów wjezdnych i aż do 80% w stosunku 
do konwencjonalnych regałów rzędowych 

• obniżenie średniego kosztu składowania jednostki 
paletowej 

• ograniczenie kosztów stałych (kosztów wynagrodzeń, 
kosztów zakupu, wynajmu oraz eksploatacji wózków 
widłowych, kosztów energii związanej z oświetleniem hali, 
kosztów ogrzewania itp.) 

• skrócenie czasu realizacji operacji intralogistycznych 

• całkowite wyeliminowanie wózków widłowych z obszaru 
magazynowania towarów 

• wzrost bezpieczeństwa eksploatacji (człowiek nie przebywa 
w obszarze magazynowania) 

• stała kontrola oraz aktualizacja stanów magazynowych 

• eliminacja błędów wynikających z ręcznego zarządzania 
magazynem 

• ciche i szybkie przemieszczanie palet 



Automatyzacja procesów składowania  

• Automatyzacja procesu składowania 
wykorzystuje technologię  High-tech. 
Najbardziej zautomatyzowane są 
magazyny wysokiego składowania,  
w których rolę wózków operatorów 
wózków widłowych przejmują 
układnice magazynowe. Układnice 
umożliwiają obsługę jednostek 
paletowych na regałach wynoszących 
nawet 40 metrów wysokości. 
Zastosowanie układnic podczas 
procesu przemieszczania ładunków 
zwiększa szybkość i bezpieczeństwo 
przemieszczania. 



Zastosowanie układnic w magazynie  

• Dzięki zastosowaniu układnic zyskuje się część 
powierzchni korytarzy, ponieważ te urządzenia nie 
potrzebują tak dużej przestrzeni, jakich wymagają 
tradycyjne wózki jezdne. Powierzchnia ta może być 
wykorzystana na dodatkowe miejsca ładunkowe. 
Ponadto wykorzystanie układnic do procesu 
składowania sprawia, że możliwe staje się 
zmniejszenie liczby pracowników do obsługi 
magazynu nawet do jednej osoby. Informatyczny 
system sterowania procesami składowania pozwala 
na bieżąco śledzić ruchy w systemie i w pełni przez 
niego nadzorowane. Wszystkie błędy np. 
Niemożność dostarczenia palety we wskazane 
miejsce, są natychmiast rejestrowane przez system 
i zgłaszane pracownikowi nadzorującemu. 



System High-tech pozwala na kompleksowe zarządzanie 
wprowadzonymi danymi takimi jak : 

• Terminy ważności surowców i wyrobów 

• Okresy ważności świadectw jakości  

• Terminy realizacji zleceń produkcyjnych  

• Zamówienia klienta  



Źródła 

• https://www.mecalux.pl/blog/intralogistyka-czym-jest 

• https://promag.pl/regaly-automatyczne-
AutoMAG_MOVER,10155.html 

• https://www.mecalux.pl/blog/magazyn-automatyczny-definicja-
zalety-poziomy-automatyzacji 

• http://bc.pollub.pl/Content/8185/PDF/logistyka.pdf 
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