
Pytanie:
pyt. 1
W ilu warstwach mo na sk adowa  i przewozi  beczki typ KEG z piwem na
palecie wózkiem wid owym paletowym z nap dem silnikowym? ( beczki 30
litrowe  -  waga  35  kg  i  50  litrowe  waga  51  kg)  -  oczywi cie  aby  by o
bezpiecznie. Ka da warstwa jest spinana ta  z tworzywa.

pyt.2
W ilu warstwach mo na uk ada  palety z beczkami w magazynie (wielko  i
ci ar jak wy ej ) tzw. stos.

- Dodatkowe informacje dos ane:

Beczki 30 litrowe: wysoko   40 cm; waga 40,2 kg; na palecie w jednej
warstwie: 8 szt. X  3  warstwy = 24 sztuk

Beczki 50 litrowe: wysoko  60 cm: waga 62,8 kg; na palecie w jednej
warstwie: 8 szt. X 2 warstwy = 16 sztuk

- za cznik PDF – instrukcja post powania w procesach przemieszczania
pj  KEG za pomoc  wózków wid owych mi dzy ró nymi poziomami
magazynu w MD
- zdj cia
- spotkanie robocze w magazynie w Brzesku

W odpowiedzi na zadane pytania informuj , e:

Przepisem reguluj cym powy sze zapytanie jest rozporz dzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650; zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330) od § 62 do § 77.

Z cytowanego rozporz dzenia mo na stwierdzi  ogólne zasady
magazynowania materia ów jak i ich przewo enia (§ 64 pkt 1-3). Ustawodawca
scedowa  na pracodawc  obowi zek opracowania szczegó owych instrukcji w
tym zakresie maj c oczywi cie na uwadze wytyczne zawarte w cyt.
rozporz dzeniu.

Prosz  traktowa  moj  odp. jako - podpowied  (w zwi zku z zapoznaniem
si  z problemem w magazynie jak i przygl dni ciem si  sk adowaniu beczek
KEG) a nie jako interpretacj  cyt. przepisu.



pyt. 1
W ilu warstwach mo na sk adowa  i przewozi  beczki typ KEG z piwem na
palecie wózkiem wid owym paletowym z nap dem silnikowym?

§ 64. 1. Masa adunków przemieszczanych przy u yciu rodków
transportowych nie powinna przekracza  dopuszczalnej no no ci lub ud wigu
danego rodka transportowego.

Beczki 30 litrowe: waga 40,2 kg; na palecie w jednej warstwie: 8 szt. x  3
warstwy = 24 sztuk tj. 964,8 kg + ci ar palety = paletowa jednostka adunkowa
KEG (pj  KEG);

Beczki 50 litrowe: waga 62,8 kg; na palecie w jednej warstwie: 8 szt. x 2 warstwy
= 16 sztuk tj. 1004,8 kg + ci ar palety = pj  KEG;

Tak wi c masa przewo onego adunku jest uzale niona od
dopuszczalnego ud wigu danego rodka transportowego wynikaj cego z DTR
urz dzenia.

§ 64. 2. Masa i rozmieszczenie adunku na rodkach transportowych powinny
zapewnia  bezpieczne warunki przewozu i prze adunku.

Beczki 30 litrowe: wysoko   40 cm: na palecie w jednej warstwie: 8 szt. x  3
warstwy = 24 sztuk; wysoko  takiej pj  KEG wynosi: 135 cm

- zak adam rednio wysoko  palety 15 cm

Beczki 50 litrowe: wysoko  60 cm na palecie w jednej warstwie: 8 szt. x 2
warstwy = 16 sztuk; wysoko  pj  KEG wynosi: 135 cm.



Stan zastany w chwili ogl dzin magazynu w celu odp. na zadane pytanie:

zdj. 1. Górna beczka KEG jest niepoprawnie w ona w ko nierz innej
beczki – stwarza to nie bezpiecze stwo przewozu.

zdj. 2. Zewn trzne i rodkowe beczki na palecie górnej s  przechylone i
te  niepoprawnie w one w ko nierze dolnych beczek – stwarza to
niebezpiecze stwo przewozu.



zdj.  3. Uszkodzona paleta albo na skutek przeci enia lub przez z e
enie na wystaj cym ko nierzu beczki, która jest niepoprawnie w ona na

innej beczce.

§ 64. 3. adunek powinien by  zabezpieczony w szczególno ci przed
upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem si  ze rodka transportu.

Transportowane pj  KEG s  zabezpieczone w transporcie spinan  ta  z
tworzywa polipropylenowego dostarczon  przez firm  EUROPACK.

zdj. 4. Deklaracja zgodno ci



zdj. 5. Zabezpieczona dolna warstwa beczek ta  jak i trzy beczki (takie
zapotrzebowanie – zamówienie), w takiej formie pj  KEG jest wysy ane do klienta.

zdj. 6. Trzy warstwy beczek zabezpieczone tylko dwoma ta mami i to nie
równomiernie.



Moje sugestie do wykorzystania i rozwa enia:

1. Transport pj  KEG z ró nych poziomów winien odbywa  si  z
wykorzystaniem jednej palety.
2. Na palecie mo na jak dotychczas transportowa  po 3 warstwy (beczki  30
litrowe) i 2 warstwy (beczki 50 litrowe) pod warunkiem:

- spi cia ka dej warstwy ta  spinaj  (a najlepiej ka  warstw  dwoma
ta mami)

- spi cie ta  winno by  równomierne np. nad wybrzuszeniem beczki by
zabezpiecza o to przed ewentualnym przesuni ciem (osuni ciem) ta my,

- u enia poszczególnych beczek prawid owo tj. jedna w drug .

3. Sugerowa  bym aby pj  KEG z beczkami 30 litrowymi dla zwi kszenia
bezpiecze stwa owin  foli  (gdyby by o to niemo liwe nale y rozwa
owini cie górnej warstwy KEG foli  – ostatnia warstwa zafoliowana poprawi
stateczno  ca ej pj  KEG)

4. pj  KEG nie pe ne np. zdj. 5. – oprócz spi cia ta  bezwzgl dnie powinno si
foliowa .

5. Tak zabezpieczone pj  KEG mo na transportowa  bezpiecznie z ró nych
poziomów i nie powinno stwarza  to potencjalnego niebezpiecze stwa.

4. Przy przemieszczaniu i transporcie pj  KEG na jednym poziomie wózkiem
sk aniam si  do wniosku ze bezpiecznie mo na je przemieszcza  w dwóch
warstwach tj. dwie pj  KEG jedna na drugiej uwzgl dniaj c powy sze uwagi.

pyt.2
W ilu warstwach mo na uk ada  palety z beczkami w magazynie (wielko  i
ci ar jak wy ej ) tzw. stos.

§ 71. Przedmioty, których wymiary, kszta t i masa decyduj  o ich
indywidualnym sposobie sk adowania, powinny by  ustawiane lub uk adane
stabilnie, z uwzgl dnieniem po enia ich rodka ci ko ci, tak aby zapobiec ich
wywróceniu si  lub spadni ciu.



zdj. 2. Zewn trzne i rodkowe beczki na palecie górnej s  przechylone
poniewa  s  niepoprawnie w one w ko nierze dolnych beczek – stwarza to
niebezpiecze stwo przewozu.

§ 72. 1. Przy sk adowaniu materia ów w stosach nale y zapewni :
1) stateczno  stosów poprzez sk adowanie na wysoko  uzale nion  od

rodzaju materia ów (ich wymiarów, masy, kszta tu) oraz wytrzyma ci
opakowa ,

2) wi zanie mi dzy warstwami,
3) uk adanie stosów tak, aby rodek ci ko ci przedmiotów sk adowanych

pozostawa  wewn trz obrysu stosów,

zdj. 7. Stos – trzy warstwy palet w jednym rz dzie.



Moje sugestie do wykorzystania i rozwa enia:

1. Pomocnym materia em mówi cym o tym ile mo na sk adowa  na
poszczególnych KEG b dzie dokumentacja KEG a mianowicie dopuszczalne
obci enie poszczególnej beczki KEG i jej wytrzyma ci.

2. Sk adowanie w STOSIE w sposób pokazany na zdj ciu nr 7 moim zdaniem
jest niedopuszczalne gdy  jest to jeden rz d a STOSY nie powinny by
sk adowane w jednym rz dzie gdy  istnieje mo liwo  „zachwiania” równowagi

ciany) stosu co w konsekwencji mo e doprowadzi  do wywrócenia ca ego
rz du.

3. Sk adowanie w trzech (i wi cej) warstwach palet jest oczywi cie mo liwe ale
nale y zachowa  szczególne warunki jakie poda em w odp. na pyt. 1 w celu
wyeliminowania niekontrolowanego upadku beczki KEG z wysoko ci. I tak np.:

- wi zanie dwiema ta mami spinaj cymi KEG a nie jedn ,

- foliowanie ca ych lub górnych warstw w pj  KEG,

- sk adowanie palet „niepe nych” wy cznie na poziomie „0” ze wzgl du na brak
zachowania stateczno ci sk adowanych beczek KEG.

- trzecia (lub wy sza) warstwa palet winna by  sk adowana wy cznie w
beczkach 60 litrowych (wi ksza stateczno  beczek KEG).

z powa aniem:
Andrzej Dziedzic

w przypadku w tpliwo ci podaje kontakt:

Biuro Doradczo-Us ugowe BHP Andrzej Dziedzic
ul. Zazamcze 24; 33-200 D browa Tarnowska
tel. / fax.: 014 – 642-26-37, tel. kom.: 0-603-93-93-15
e-mail: bhp.andrzej@wp.pl
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