
 

  

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ  

Zagospodarowanie przestrzeni to rozmieszczenie względem siebie stref funkcjonalnych , 
uwarunkowane wewnętrznymi ustaleniami przepływu towarów oraz lokalizacją magazynu.  

Uwarunkowania przepływu towarów mają zasadniczy wpływ  na jego warunki działania, a w 
konsekwencji  na sterowanie przepustowością. 

Zasadniczą część przestrzeni magazynowej stanowią strefa  składowa , w której pracochłonność 
transportu  i efektywność przechowywania wpływają na koszty magazynu.  

 

Podział funkcjonalno- organizacyjny magazynu- układy technologiczne  

Wydzielona przestrzeń magazynową funkcjonalnie dzieli się na : 

- strefę przyjęć:  

- strefę składową  

- strefę kompletacji 

- strefę wydań.  

Układy technologiczne dla stref: 

- przelotowy:  strefa przyjęć i wydań ulokowane po przeciwległych stronach budynku 

- nieprzelotowy- workowy: strefa wydań i przyjęć ulokowane obok siebie z jednej strony magazynu  

 

Elementy zagospodarowania przestrzeni składowej magazynu 

 Ułożenie jednostek ładunkowych na powierzchni magazynu 

- układ blokowy: ciasne ułożenie j.ł., tworzy się bloki dwu- lub wielorzędowe 

(dobre wykorzystanie powierzchni magazynu, niemożliwość zabierania palet ze środka bloku i 
zachowania FIFO; dobry system dla małej liczby asortymentów o dużej liczbie towarów w każdym z 
nich) 

- układ rzędowy: ułożenie j.ł. w rzędach ułatwiających dostęp do każdej z nich, stosy mogą zajmować 
jedno lub więcej miejsc paletowych  

(swobodny dostęp do każdego asortymentu, niski wskaźnik wykorzystania powierzchni; sposób na 
niewielu towarów różnych asortymentów). 



 

  

Ułożenie może być równoległe, prostopadłe i skośne do osi drogi manipulacyjnej. 

 Piętrzenie jednostek ładunkowych na powierzchni magazynu 

- bez urządzeń do składowania typu regały, układanie jednostek jedna na drugiej: 

bezpośrednie:  układanie palet na górnej warstwie ładunku przy ustaleniu wytrzymałości na ściskanie 
piętrzonych ładunków lub opakowań i stateczności stosu 

pośrednie : wyposażenie jednostek formowanych na paletach w nadstawki paletowe lub stosowanie 
palet skrzyniowych, 

- w urządzeniach składowych, stosowane dla jednostek formowanych na paletach płaskich z 
ładunków  o małej wytrzymałości na ściskanie lub nieregularnych kształtach oraz jednostek 
rozformowanych. 

W systemie regałowym stosuje się sposoby składowania:  w regałach stałych, przesuwnych, 
przepływowych, zblokowanych itp.  

 Luzy manipulacyjne  

W celu prawidłowego i bezawaryjnego operowania jednostki ładunkowymi należy zapewnić luzy: dla 
palet  800 x 1200 mm to 100 mm z każdej ze stron, zatem wymiary miejsca paletowego wynoszą 900 
x 1300 mm. 

 Przejścia i drogi manipulacyjne między regałami i stosami palet 

Przejścia poprzeczne między regałami, przy ręcznej obsłudze, powinny mieć  szerokość 80- 120 cm; 
przy jeździe wózkami jezdniowymi:  

- dla wózka podnośnikowego z widłami czołowymi- 3200 mm 

- dla wózka przenośnikowego z widłami wysuwanymi- 2500 mm 

- dla wózka przenośnikowego z widłami obrotowo- przesuwnymi- 1500 mm 

- dla wózka kompletacyjnego- 1500 mm 

- dla układnicy międzyregałowej- 900 mm.  

 

Zagospodarowanie przestrzeni strefy składowej.  

Zagospodarowanie to sposób rozmieszczenia ładunków, dróg manipulacyjnych, zapewniający 
swobodny dostęp  do poszczególnych asortymentów, wysoki stopień wykorzystania powierzchni, 
swobodne i bezpieczne manipulowanie  urządzeniami oraz gwarantujący przestrzeganie zasady FIFO.  



 

  

 Moduły magazynowe  

 Powierzchnia modułu  

Moduły służą do szacowania powierzchni magazynowej i oraz kształtowania magazynowania. Moduł 
obejmuje powierzchnie rzutu poziomego dwóch rzędów jednostek ładunkowych wraz z luzami przy 
składowaniu w stosach oraz szerokości drogi manipulacyjnej.  

Powierzchnia wynosi: 

M = b * l= (2d + G) *l(m2) 

 

 Wysokość modułu 

- wysokość użytkowa- odległość od górnej powierzchni podłogi do dolnego punktu podciągu dachu 

- wysokość składowa – do której możliwe jest składowanie jednostek ładunkowych, uwzględniając 
wymiary wysokości użytkowej i bezpieczeństwa  

- wysokość bezpieczeństwa- odległość pomiędzy najniższym punktem podciągu a górną powierzchnią 
stosu ładunków, wynoszącą min. 50 cm. 

Wysokość składowa zależy od wysokości jednostki i sposobu piętrzenia: 

- bez urządzeń do składowania , gdy jednostki wykazują dostateczną wytrzymałość oraz stateczność 
przy formowaniu stosu- zalecane składowanie do 4 warstw 

- w urządzeniach do składowania (regały paletowe), składowanie zależne od budynku , z 
uwzględnieniem luzu na wkładanie jednostek do gniazda- min. 20 cm, grubości półek oraz odległości 
pierwszej kondygnacji regału od podłogi. 

Parametry przestrzenne strefy składowej  

 Szacunkowe parametry wysokości strefy składowej  

Ustalane liczbą warstw n składowania jednostek , np. wg parametrów sprzętu, wysokości składowej.  

 Szacunkowe parametry powierzchni strefy składowania  

S = M(d,k) * P/2n (m2) 

M- powierzchnia modułu magazynowego w m2 

P- liczba jednostek ładunkowych do składowania wg potrzeb programu – szt. 

n- liczba warstw piętrzenia jednostek w strefie- szt. 



 

  

 

 

 

Przyjęte proporcje dla minimalizacji przejazdów środków transportu: 

L= 2B 

L- długość strefy składowej  

B- szerokość strefy składowej. 

 

 Dysponując długością L oraz krotnościami modułów magazynowych: 

L= m*l  

B= n*b 

m- krotność modułów długości 

n- krotność modułów szerokości 

można ustalić szerokość  B strefy składowej, przy czym długość i szerokość powinny stanowić 
całkowitą krotność modułów. 

 

 Kształtowanie zagospodarowania przestrzeni strefy składowej 

Dysponując parametrami długości, szerokości i wysokości strefy składowej oraz wariantami modułów 
magazynowych można kształtować zagospodarowanie przestrzeni magazynowej.  

 

Kontrolne wskaźniki efektywności zagospodarowania strefy składowej  

Wskaźnik wykorzystania powierzchni modułu: 

α= Po/Ps 

Po- powierzchnia składowania 

Ps- powierzchnia składowa 



 

  

 

 

 

 

 

Dla typowych instalacji magazynów, ustalono wzorce wykorzystania powierzchni przy składowaniu 
rzędowym oraz obsłudze środkami transportu magazynowego: 

- wózki podnośnikowe z widłami czołowymi-    44% 

- wózki podnośnikowe z masztem wysuwanym-     53% 

- wózki podnośnikowe z widłami obrotowo- przesuwnymi-          63% 

- układnice regałowe-    66%. 

Najlepsze wykorzystanie powierzchni uzyskuje się układając palety krótszym bokiem do drogi 
manipulacyjnej. 

 

 

Główne drogi transportowe 

Drogi zapewniające dostęp do dróg manipulacyjnych i komunikację wewnątrzmagazynową. 

Liczba i szerokość uzależniona jest od: 

- przepływu towaru (intensywność ruchu, rejon eksploatacji, ruch pieszy, typ wózków, rodzaj 
ładunku) 

- dróg ewakuacji i przeciwpożarowych. 

Szerokość dróg transportowych reguluje norma PN-68/M-78010.  

Na zakrętach szerokość luzu  między środkiem transportu a skrajnią drogi powinna wynosić  300 mm.  

Długość dróg ewakuacyjnych, wyjścia awaryjne, bramy przeciwpożarowe są określone przepisami 
administracyjnymi (Rozporządzenie ministra gospodarki terenowej i ochrony środowiska z 3 lipca 
1980 r., Dz. U. nr 17, poz. 62).  

 



 

  

Strefa przyjęć i wydań 

Zagospodarowanie strefy przyjęć  

Zagospodarowanie strefy przyjęć to rozmieszczenie w niej stanowisk roboczych, kontrolnych, pól 
odkładczych oraz dróg zapewniających funkcjonalny i sprawny przepływ towarów z frontu do miejsca 
przekazania w strefie składowej.  

Czynniki wpływające na  zagospodarowanie strefy:  

Czynniki wewnętrzne: 

- organizacja pracy- system stanowiskowy, system przepływowy 

- wymagania kontroli 

- rodzaj stosowanych środków transportu 

- rodzaj urządzeń do składowania.  

Czynniki zewnętrzne: 

- postać towarów 

- zróżnicowanie asortymentowe 

- wielkość obrotu dobowego 

- długość i rozwiązanie frontu. 

 

Obliczanie  powierzchni: obliczana indywidualnie 

- odkładcza dla opakowań 

- odkładcza dla rozładowywanych dostaw  (dostosowanie czasu przeładunku) 

- robocza dla rozformowania dostaw, segregacji, sortowania, formowania jednostek 

- kontroli 

- depozytów (towary nie są przychodem magazynowym) 

- administracyjno- socjalna. 

Dla wyznaczenia wielkości powierzchni przyjąć należy przyjąć: 



 

  

- ustalić dane wyjściowe (postać, wielkość dostaw, dobowe przyjęcia w m3) 

- określić proces technologiczny 

- obliczyć wielkość powierzchni pól odkładczych 

- obliczyć wielkość powierzchni manipulacyjnej.  

 

Zagospodarowanie strefy wydań  

Rozmieszczenie pól odkładczych i dróg przekazania.  

Czynniki : 

- długość i rozwiązanie frontu 

- organizacja pracy 

- wielkość obrotu dobowego 

- rodzaj wyposażenia magazynowego. 

 

Obliczanie powierzchni:  obliczana indywidualna 

- odkład cza dla towarów do wydań 

- manipulacyjna 

- administracyjno- socjalna. 

 

Dla wyznaczenia wielkości należy: 

- ustalić dane wyjściowe (obrót dobowy wydań, postać i wielkość partii towarów) 

- określić proces technologiczny 

 - obliczyć powierzchnię administracyjno- socjalną  

- ukształtować lokalizację strefy względem stref składowej, kompletacji i długości frontu 
przeładunkowego.  

 



 

  

Ze względu na znaczenie stref przyjęć i wydań należy powierzchnię i technologię określać w 
wartościach szczytowych- unikanie „wąskich gardeł”.  

 

Zagospodarowanie magazynu 

W dobrze zagospodarowanym magazynie powierzchnia powinna być wykorzystana maksymalnie a 
manipulacje zminimalizowane.  

Elementy zagospodarowania: 

- przestrzeń składowa z drogami manipulacyjnymi 

- główne drogi transportowe rozmieszczone pod kątem prostym do manipulacyjnych wraz z 
przejściami bezpieczeństwa i ppoż 

- strefy przyjęć, wydań, kompletacji 

- pomieszczenia administracyjne, socjalne, ładownie wózków akumulatorowych itp. 

Sposób zagospodarowania zależy od: 

- układu technologicznego 

- wielkości i wyposażenia strefy składowej 

- potrzeb strefy kompletacyjnej 

- metody pracy i wyposażenia stref przyjęć i wydań.  

Dla każdego rozwiązania ważna jest przejrzystość , płynność.  

 

 

 

 


