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Szkic - rzut z góry:

58 
 

Długość jednego bloku 45 m Szerokość jednego bloku 6,1 m 

Długość jednego modułu 4,5 m Szerokość jednego modułu 6,1 m 

Pole powierzchni jednego 
modułu  

274,5 m2 Pole powierzchni 
wszystkich modułów 

274,5 m2 

Objętość jednego modułu  1372,5 m3 Objętość wszystkich 
modułów 

1372,5 m3 

Szkic - rzut z góry: 
 

 
 

Składowanie blokowe 
Liczba jednostek w jednym 
module 

200 Liczba jednostek we 
wszystkich modułach 

400 

Długość jednego bloku 4,5 m Szerokość jednego bloku 6,5 m 

Długość jednego modułu 4,5 m Szerokość jednego modułu 16,5 m 

Pole powierzchni jednego 
modułu  

74,25 m2 Pole powierzchni 
wszystkich modułów 

148,5 m2 

Objętość jednego modułu  371,25 m3 Objętość wszystkich 
modułów 

742,50 m3 

Szkic - rzut z góry: 

 
 

Sformatowano: Wyrównany do środka

Składowanie blokowe
Liczba jednostek w jednym 
module

200 Liczba jednostek we wszystkich 
modułach

400

Długość jednego bloku 4,5 m Szerokość jednego bloku 6,5 m
Długość jednego modułu 4,5 m Szerokość jednego modułu 16,5 m
Pole powierzchni jednego 
modułu 

74,25 m2 Pole powierzchni wszystkich
modułów

148,5 m2

Objętość jednego modułu 371,25 m3 Objętość wszystkich
modułów

742,50 m3

Szkic - rzut z góry:

58 
 

Długość jednego bloku 45 m Szerokość jednego bloku 6,1 m 

Długość jednego modułu 4,5 m Szerokość jednego modułu 6,1 m 

Pole powierzchni jednego 
modułu  

274,5 m2 Pole powierzchni 
wszystkich modułów 

274,5 m2 

Objętość jednego modułu  1372,5 m3 Objętość wszystkich 
modułów 

1372,5 m3 

Szkic - rzut z góry: 
 

 
 

Składowanie blokowe 
Liczba jednostek w jednym 
module 

200 Liczba jednostek we 
wszystkich modułach 

400 

Długość jednego bloku 4,5 m Szerokość jednego bloku 6,5 m 

Długość jednego modułu 4,5 m Szerokość jednego modułu 16,5 m 

Pole powierzchni jednego 
modułu  

74,25 m2 Pole powierzchni 
wszystkich modułów 

148,5 m2 

Objętość jednego modułu  371,25 m3 Objętość wszystkich 
modułów 

742,50 m3 

Szkic - rzut z góry: 

 
 

Sformatowano: Wyrównany do środka

Dla jakiego sposobu składowania powierzchnia i kubatura strefy składowania jest 
mniejsza i dlaczego? 

Pole i kubatura są mniejsze przy składowaniu blokowym. Taki stan rzeczy jest 
możliwy dzięki temu, że składowanie blokowe potrzebuje mniejszej ilości dróg 
manipulacyjnych.

Ćwiczenie 3.8.5./Exercise 3.8.5.   
Na podstawie poznanych modułów magazynowych dla składowania rzędowego określ po wierzchnię 
i kubaturę strefy składowania dla zapasu magazynowego w ilości 192 PJŁ, sfor mowanych na paletach 
o wymiarach długość 1200 mm, szerokość 1100 mm oraz wysokości 1,2 m. Palety są piętrzone w dwóch 
war stwach. Obsługa PJŁ odbywać będzie się przy użyciu wózka podnośnikowego z wysuwnym masztem, 
dla którego minimalna szerokość drogi manipulacyjnej wynosi 3,8 m. Obliczeń dokonaj dla ułożenia pro-
stopadłego i równoległego PJŁ, przyjmując że wszystkie drogi manipulacyjne są jednakowe, a bloki mają 
tyle samo jednostek ładunkowych na długości oraz szerokości bloku. 

On the basis of the known storage modules for row storage determine the surface and volume of the 
storage zone for a stock of 192 PLU on pallets with dimensions of 1200 mm in length, 1100 mm in width 
and 1.2 m in height. Pallets are stacked in two layers. The PLU service will be carried out using a lift truck 
with an extendable mast, for with the minimum handling width is 3.8m. Calculate for perpendicular and 
parallel PLU, assuming that all handling gaps are the same and blocks have the same load units per length 
and block width. In addition, in your notebook, make a sketch for both variants of the layout for a sketch 
view from the top.

Sokole oko. Wskazówka
W ćwiczeniu 3.8.5. w pierwszej części jest mowa o składowaniu rzędowym, natomiast w części końcowej o składowaniu blokowym. 
Na pierwszy rzut oka zadanie wydaje się nierozwiązywalne. W rzeczywistości możemy wykonać wyliczenia - zarówno dla ułożenia 
blokowego jak i rzędowego. W tabeli poniżej podano dane dla ułożenia blokowego. Natomiast pod tabelą załączono rysunek  
z arkuszem kalkulacyjnym, w którym obliczone zostały parametry dla ułożenia rzędowego.
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Układ prostopadły / Perpendicular system Układ równoległy / Parallel system
Liczba jednostek w jednym bloku – 
w jednej warstwie / Number of units 
in one block – in one layer

32 Liczba jednostek w jednym bloku 
– w jednej warstwie / Number of 
units in one block – in one layer

32

Liczba jednostek w jednym module 
– w jednej warstwie /Number of 
units in one module – in one layer

64 Liczba jednostek w jednym 
module – w jednej warstwie /
Number of units in one module – 
in one layer

64

Liczba wszystkich bloków /Number 
of all blocks

6 Liczba wszystkich bloków /
Number of all blocks

6

Liczba wszystkich modułów /
Number of all modules

3 Liczba wszystkich modułów /
Number of all modules

3

Długość jednego bloku / Length of 
one block

4,8 m Długość jednego bloku / Length 
of one block

5,2 m

Szerokość jednego bloku / Width of 
one block

5,2 m Szerokość jednego bloku / Width 
of one block

4,8 m

Długość jednego modułu / Length of 
one module

4,8 m Długość jednego modułu / 
Length of one module

5,2 m

Szerokość jednego modułu / Width 
of one module

14,2 m Szerokość jednego modułu /
Width of one module

13,4 m

Pole powierzchni jednego modułu / 
Area of one module

68,16 m2 Pole powierzchni jednego 
modułu / Area of one module

69,68 m2

Pole powierzchni wszystkich
modułów / Area of all modules

204,48 m2 Pole powierzchni wszystkich
modułów / Area of all modules

209,04 m2

Przy jakim ułożeniu palety powierzchnia strefy składowania jest mniejsza? 
Mniej powierzchni dla danych z ćwiczenia w ułożeniu blokowym wymaga układ prostopadły. 

61 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ćwiczenie 3.8.6.    
Oblicz pole oraz objętość modułów magazynowych o ułożeniu rzędowym równoległym. 
Wiemy, że w jednym rzędzie składujemy 25 PJŁ o wymiarach 1200 mm × 1000 mm × 
1400 mm, a palety piętrzone są w trzy warstwy. Szerokość drogi manipulacyjnej wynosi 
2,5 m. Pamiętaj, że przy obliczeniach należy zachować luzy manipulacyjne. 
Liczba jednostek w jednym 
module 

50 Liczba jednostek we 
wszystkich modułach 

50 

=C13 

Formuła: =C5 

Formuła: =C7 

Formuła: =C8 

6+0,1 

Formuła: =F13 
Formuła: =F6+0,1 

=(2*C24)+C12 

=C7*C25 

Formuła: =(2*F24)+F12 

=C8+(C9*C10) 

W komórki pomarańczowe wprowadzamy 
ręcznie dane wynikające z treści zadania. 

Formuła: =C9 

Formuła: =C10 

Formuła: =C11 

=C38*C29 

=C40*C26 

Formuła: =F26*2 

=C5+0,1 

Formuła: =F5+0,1 

Formuła: =C6 

Formuła: =C13 

Formuła: =C12 

Formuła: 
=F14*F13 

Formuła: 
=F7*F13*F11*2 

Formuła: =F36*F37 Formuła: =F38*F13 

Formuła: =F38*F29 
Formuła: =F40*F26 

Formuła: 
=F8+(F9*F10) 

Formuła: 
=F28*F11 

Formuła: =F7*F25 

Formuła: 
=C26*2 

Formuła:=(2*F24)+F12

Formuła:=2*C7*C11

Formuła:=C14*C13

Formuła:=C5+0,1

Formuła:=C6+0,1

Formuła:=C13

Formuła:=C26*2

Formuła:=C8+(C9*C10)

Formuła:=C28*C11

Formuła:=C40*C26

Formuła:=C38*C29

Formuła:=C38*C13

Formuła:=C36*C37

Formuła:=(2*C24)+C12

Formuła:=C7*C25

Wskazówka 
Dane w pomarańczowych polach są do 
wprowadzenia na podstawie polecenia.

Formuła:=C6

Formuła:=C5

Formuła:=C7

Formuła:=C8

Formuła:=C9

Formuła:=C10

Formuła:=C11

Formuła:=C12

Formuła:=C13
Formuła:=F7*F13*F11*2

Formuła:=F14*F13

Formuła:=F5+0,1

Formuła:=F6+0,1

Formuła:=F13

Formuła:=F26*2

Formuła:=F8+(F9*F10)

Formuła:=F28*F11

Formuła:=F40*F26

Formuła:=F38*F29

Formuła:=F38*F13

Formuła:=F36*F37

Formuła:=F7*F25
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Ćwiczenie 3.8.6.   

Oblicz pole oraz objętość modułów magazynowych o ułożeniu rzędowym równoległym. Wiemy, że w jed-
nym rzędzie składujemy 25 PJŁ o wymiarach 1200 mm × 1000 mm × 1400 mm, a palety piętrzone są 
w trzy warstwy. Szerokość drogi manipulacyjnej wynosi 2,5 m. Pamiętaj, że przy obliczeniach należy za-
chować luzy manipulacyjne.

Liczba jednostek w jednym 
module

50 Liczba jednostek we 
wszystkich modułach

50

Długość jednego bloku 32,5 m Szerokość jednego bloku 4,7 m
Długość jednego modułu 32,5 m Szerokość jednego modułu 4,7 m
Pole powierzchni jednego 
modułu 

152,75 m2 Pole powierzchni wszystkich
modułów

152,72 m2

Objętość jednego modułu 641,55 m3 Objętość wszystkich
modułów

641,55 m3

Szkic - rzut z góry:

62 
 

Długość jednego bloku 32,5 m Szerokość jednego bloku 4,7 m 

Długość jednego modułu 32,5 m Szerokość jednego modułu 4,7 m 

Pole powierzchni jednego 
modułu  

152,75 m2 Pole powierzchni 
wszystkich modułów 

152,72 m2 

Objętość jednego modułu  641,55 m3 Objętość wszystkich 
modułów 

641,55 m3 

Szkic - rzut z góry: 
 

 
 
 
Ćwiczenie 3.8.7./Exercise 3.8.7.    

Na podstawie poznanych modułów magazynowych dla składowania rzędowego i 
blokowego określ powierzchnię i kubaturę strefy składowania dla zapasu magazynowego 
w ilości 1080 PJŁ, sformowanych na paletach o wymiarach 1,3 m x 1,2 m oraz o 
wysokości 1,2 m. Palety są piętrzone w trzech warstwach. Obsługa PJŁ odbywać się 
będzie przy użyciu wózka podnośnikowego czołowego, dla którego szerokość drogi 
manipulacyjnej wynosi G = 3,5 m. Obliczeń dokonaj dla ułożenia PJŁ równoległego, 
przyjmując dla:  
 składowania rzędowego 2 drogi manipulacyjne; 
 składowania blokowego:  

–  liczbę jednostek ładunkowych w rzędzie bloku njrz = 6 szt.,  
–  liczbę rzędów w bloku njb = 6. 

Based on the known storage modules for row and block storage, specify the area and 
volume of the storage zone for the storage stock in the amount of 1080 PLU formed on a 
pallets of 1.3 m x 1.2 m and height 1.2 m. Pallets are stacked in three layers. The PLU 
service will be carried out using the front lift truck, for which the handling path width is 
G=3.5 m. Calculations should be made for the parallel PLU arrangement, assuming that: 

• row storage with 2 manipulation paths; 
• block storage: 
 – number of loading units in the row of block njrz = 6 items,    

– number of rows in the block njb = 6. 

In addition, in the notebook, make a sketch for both variants of the layout for a plan from 
the top. 
 
 

Sformatowano: Wyrównany do środka

Ćwiczenie 3.8.7./Exercise 3.8.7.   
Na podstawie poznanych modułów magazynowych dla składowania rzędowego i blokowego określ 
powierzchnię i kubaturę strefy składowania dla zapasu magazynowego w ilości 1080 PJŁ, sformowanych 
na paletach o wymiarach 1,3 m x 1,2 m oraz o wysokości 1,2 m. Palety są piętrzone w trzech warstwach. 
Obsługa PJŁ odbywać się będzie przy użyciu wózka podnośnikowego czołowego, dla którego szerokość 
drogi manipulacyjnej wynosi G = 3,5 m. Obliczeń dokonaj dla uło żenia PJŁ równoległego, przyjmując dla:
• składowania rzędowego 2 drogi manipulacyjne;
• składowania blokowego: 
 – liczbę jednostek ładunkowych w rzędzie bloku njrz = 6 szt., 
 – liczbę rzędów w bloku njb = 6.

Based on the known storage modules for row and block storage, specify the area and volume of the stor-
age zone for the storage stock in the amount of 1080 PLU formed on a pallets of 1.3 m x 1.2 m and height 
1.2 m. Pallets are stacked in three layers. The PLU service will be carried out using the front lift truck, for 
which the handling path width is G=3.5 m. Calculations should be made for the parallel PLU arrangement, 
assuming that:
• row storage with 2 manipulation paths;
• block storage:
 – number of loading units in the row of block njrz = 6 items,
 – number of rows in the block njb = 6.
In addition, in the notebook, make a sketch for both variants of the layout for a plan from the top.

Układ blokowy równoległy / Parallel block system Układ rzędowy równoległy / Parallel row system
Liczba jednostek w jednym bloku –  
w jednej warstwie / Number of units in 
one block – in one layer

108 - 36 Liczba jednostek w jednym rzędzie – 
w jednej warstwie / Number of units in 
one row – in one layer

90 - 30

Liczba jednostek w jednym module –  
w jednej warstwie / Number of units in 
one module – in one layer

216 - 72 Liczba jednostek w jednym module – 
w jednej warstwie / Number of units in 
one module

180 - 60

Liczba wszystkich bloków / 
Number of all blocks

10 Liczba wszystkich rzędów / 
Number of all rows

4
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Liczba wszystkich modułów / 
Number of all modules

5 Liczba wszystkich modułów /
Number of all modules

2

Długość jednego bloku / 
Length of one block

8,4 m Długość jednego rzędu /
Length of one row

126

Szerokość jednego bloku /
Width of one block

7,8 m Szerokość jednego rzędu /
Width of one row

1,4 m

Długość jednego modułu /
Length of one module

8,4 m Długość jednego modułu /
Length of one module

126 m

Szerokość jednego modułu /
Width of one module

19,1 m Szerokość jednego modułu /
Width of one module

6,1

Pole powierzchni jednego modułu /
Area of one module

160,44 m2 Pole powierzchni jednego modułu /
Area of one module 

768,6 m2

Pole powierzchni wszystkich
modułów / Area of all modules

802,2 m2 Pole powierzchni wszystkich modułów /
Area of all modules

1537,2 m2 

Objętość jednego modułu /
Volume of one module 

577,58 m3 Objętość jednego modułu /
Volume of one module 

2766,96 m3

Objętość wszystkich modułów / 

Volume of all module

2887,92 m3 Objętość wszystkich modułów / 

Volume of all module

5533,92 m3

Dla jakiego sposobu składowania powierzchnia i kubatura strefy składowania jest mniejsza? 
For which method of storage the area and volume of the storage zone is smaller?
Powierzchnia składowania jest mniejsza dla składowania blokowego. / The storage area is smaller for block 
storage.

Ćwiczenie 3.8.8.   

Wykonaj te same działania dla danych z ćwiczenia 3.8.7., zmieniając ustawienie PJŁ na prostopadłe.

Układ rzędowy równoległy Układ blokowy równoległy
Liczba jednostek w jednym bloku –  
w jednej warstwie

108 - 36 Liczba jednostek w jednym rzędzie –  
w jednej warstwie

90 - 30

Liczba jednostek w jednym module –  
w jednej warstwie

216 - 72 Liczba jednostek w jednym module –  
w jednej warstwie

180 - 60

Liczba wszystkich bloków 10 Liczba wszystkich rzędów 4
Liczba wszystkich modułów 5 Liczba wszystkich modułów 2
Długość jednego bloku 7,8 m Długość jednego rzędu 117 m
Szerokość jednego bloku 8,4 m Szerokość jednego rzędu 1,3 m
Długość jednego modułu 7,8 m Długość jednego modułu 117 m
Szerokość jednego modułu 20,3 m Szerokość jednego modułu 6,3 m
Pole powierzchni jednego modułu 158,34 m2 Pole powierzchni jednego modułu 737,1 m2

Pole powierzchni wszystkich
modułów

791,7 m2 Pole powierzchni wszystkich
modułów

1474,2 m2

Objętość jednego modułu 570,02 m3 Objętość jednego modułu 2653,56 m3

Objętość wszystkich
modułów

2850,12 m3 Objętość wszystkich
modułów

5307,12 m3

Dla jakiego sposobu składowania powierzchnia i kubatura strefy składowania jest mniejsza? 
Zarówno w składowaniu rzędowym, jak i blokowym mniej powierzchni wymaga składowanie prostopadłe. 
Porównując natomiast układy technologiczne, mniejszą powierzchnię zajmuje składowanie blokowe.


