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Увод

1. Увод
Настоящият преддипломен проект има за цел да направи анализ на
експедиционна зона и протичащите в нея процеси на дистрибутевен склад за
готова продукция на фирмата ДАНОН-СЕРДИКА АД, както и да се разработят
симулационни модели на някои от тези процеси. В своята същност той
представлява основната база върху която да може да се изгради по-нататъчен
модел на целия склад, върху който да се разработят оптимални решения.
Проектът обхваща зоната за отскладяване, без да я разглежда в
подробности, обособена и необособена зона за комисиониране, зона за изчакване
за готовите поръчки, рампа и рампов ресурс. Обект на разглеждане са и
транспортно-складовите ресурси, които се приемат за неограничени.
Поради наличието на вътрешна за фирма ДАНОН-СЕРДИКА информация
проектът се разработва като затворен в рамките на колектива от автор,
ръководител и консултант.
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2. Складови системи в млечната промишленост
Складирането се използва за съхранение запасите през фазите на
логистичния процес, и играе ключова роля при движението на материалните
потоци. Складът като елемент от различни по вид системи се явява пресечна
точка на мениджмънта с производствената технология, и на маркетинга с
финансите. Това налага различни по естество интереси, създаващи различни цели
и ограничения върху проектирането и управлението на складовата структура.
Едно от решенията за опростяване задачите на складовото стопанство е
класификацията на складовете според основната роля която играят в
логистичната верига. По този начин могат грубо да се разграничат две основни
групи складове:
-

складове обслужващи производството

-

складове обслужващи търговията

Към първата група се причисляват всички непосредствено свързани с
производството складове – снабдителни, междинни, експедиционни и пр., а към
втората - тези, чиято задача е облекчаването на пласмента – централноразпределителни, дистрибутивни, складове за търговия на дребно и пр.
Настоящ предмет на разглеждане са складовете от втората група, и поточно складовете за готова продукция и дистрибуция с решения характерни за
хранително-вкусовата промишленост (ХВП). Тези решения са естествено
вследствие проучване характеристиките които дадената логистична система
налага върху складовия елемент. Основните характеристики които трябва да се
вземат предвид са:
•

функция и подчиненост – определят входовете и изходите на склада като
подсистема, чрез които става взаймодействието с другите елементи на
системата. Факторите които влияят върху тази функция са структурата на
предприятието, номенклатурата на товарите и др.

•

местоположение и компоновка – определяща за проектирането в
макрологистичен мащаб. Фактори са отново номенклатурата на товарите и
структурата на предприятието, като към тях се добавя и политиката на
фирмата. В допълнение, влияние има и макрологистичния план на

4

Складови системи в млечната промишленост
местността – транспортни комуникации, интензивност и брой на
маршрутите и пр.
•

пропускателна способност – тази именно характеристика определя вида на
използваната техника и технология за обработка на товарите. Степента на
автоматизация на склада е определяща за неговата производителност,
която е следствие от заложения желан товарооборот. Факторите влияещи
тук са производствената програма, интензивността (и обема) на
експедиция, както и някои специфични за експедиционната програма
особености – JIT поръчки, целева обслужваща производителност и др.

•

капацитет – тази характеристика е вероятно с най-много ограничения, найвече от икономически характер. Тъй като капацитетът е пряко свързан с
обема и площта на склада, оттам и с разхода на земя и капитал. Други
ограничения върху обема специфични за ХВП се налагат от изискванията
за съхранение – определена температура или влажност на въздуха.
Факторите влияещи върху капацитета са необходимите складови запаси
(вкл. максималния размер), формата на снабдяване, структурата на
складовото стопанство, структурата на складиране и др.

•

товарни единици (ТЕ) – от избора на ТЕ зависи пряко изборът на ТЗУ и
обслужващите машини. Факторите които се вземат под внимание са
номенклатурата на товарите, условията на доставка, изискванията към
експедиция и др.

•

Други характеристики на склада са изискванията към системите за
приемане и експедиция, разположението на товарите, управление и
отчетност, информационната система и др.

Фигура 1
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Следващ обект на разглеждане са основните изисквания към складовете за
дадените по-горе характеристики, в условията на търговска мрежа на ХВП.
Общата схема на логистичната верига на пласмента е показана на Фигура 1. Тя
започва от производството или производствения склад, транспортира се до
дистрибутивен склад където се разпределя според програма на следващите
елементи във веригата – търговци/клиенти на едро или складове за пласмент.
Разглеждането на материалните потоци от продукция като такива приключва
след достигането им до търговци на дребно или крайния потребител. В рамките
на складовото стопанство, потоците представляват интерес до натоварването им
на превозното средство (ПС) собственост на външен за склада клиент.

2.1 Заводски склад за готова продукция
Основната функция на този склад е непрекъснато или серийно
заскладяване на готова продукция, излизаща от производствения цех и
своевременна експедиция на количествата към дистрибутивни складове. Складът
се намира непосредствено след производството явявайки се едновременно и
крайно звено на ВЗТ, като по тази причина проектирането му е пряко свързано с
производствената програма. В приемната зона на такива складове често ТЕ
постъпват чрез машини за непрекъснат транспорт - лентови, верижни, дискови
транспортьори.
Ако

високата

производителност

на

непрекъснатия

транспорт

е

нецелесъобразна, пристъпва се към решение с по-ниска степен на автоматизация
чрез автоматизирано обслужване с кари, транспалети и пр. При някои
производства (например хлебните) се използват нестандартни палети снабдени с
ходова част за облекчена мобилност. В тези случаи не се налага дори
автоматизация на транспорта, и едновременно е възможно транспортирането на
повече от една палета от работник.
Карите използвани за обслужване складове от този вид са с малка
мощност затова е възможно това да бъдат електрокари. При експедиционен склад
отдалечен

в

генералния

план

от

производствения

цех

е

възможно

транспортирането на серии, чрез платформени кари-влекачи с висока мощност
(мотокари).
Пропускателната способност на разглежданите складове е сравнително
голяма, тъй като цялата продукция която по-късно ще бъде разпределена по
6
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дестинации в дистрибутивния склад, задължително преминава през тях.
Количествата често са значителни, без да налагат комисиониране в клиенстки
палети. Това обуславя използването на прости и сравнително евтини ТРС, които
имат необходимата висока производителност. Такива ТРС са ефективни дори и
при по-малък товарооборот.
Строгоспецифично за експедиционните складове е ниският им капацитет.
Тъй като складът служи едниствено като буфер пред работните цикли на ПС,
необходимият им капацитет следва да е за товаропоток за не повече от 24 часа.
ХВП се характеризира с равномерни доставки в делнични дни, и намалено
производство в празнични. От тук, зоната за съхранение е блокова или равнинна.
В тези складове, входящите и изходящи ТЕ често са различни. Това е
породено от използването на производствени оборотни палети, или оформянето
на ПЕ едва в рамките на склада. В първия случай е характерно наличието на
обратен поток от празни палети, а във втория, че входящите ТЕ са потребителски
товари или УЕ.

2.2 Дистрибутивен склад
Мястото на дистрибутивния склад в логистичната верига е след току-що
разгледания експедиционен производствен склад и неговата основна функция е
разпределянето на приетите количества към складове за пласмент (най-често
извън областта) или разпространение в търговската мрежа за търговия на едро.
Втора функция на тези складове е подчинена на управлението на запасите, и се
състои в задоволяване неравномерното търсене на продукция, нерядко със
сезонен характер. Обикновено обаче в ХВП количествата експедиция са със
стабилен тренд, и големият капацитет на складовете често бива използван за
спекулативни цели.
Местоположението именно на дистрибутивните складове е най-силно
зависимо от макрологистичния план на областта. Тъй като те се характеризират с
голям капацитет, обикновено това е терен с ниска цена, в непосредствена близост
до индустриална зона или магистрален път. Другият фактор е транспортната
комуникация, която трябва да задоволява необходимите дестинации. Съществува
и решение заводският склад за готова продукция да бъде използван и като
дистрибутивен, но това е в частност на сравнително нисък товарооборот,
облекчена експедиция и др.
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Разпределителните складове се характеризират със същата голяма
пропускателна способност както и производствените, но за разлика от тях
експедицията е много по-усложнена, за да задоволява гъвкавостта на поръчаните
товари. Едновременно с това е необходим и голям капацитет за да се изпълнява
втората функция на склада.
Постигането на последните две характеристики е възможно чрез
използването на високостелажни складове с автоматично или висока степен на
автоматизация заскладяване и отскладяване. Високостелажното складиране
позволява използване на на склада по обем и поради това преимущество е много
разпространено. Според [3] през 1990 година 45-50% от складовете за единични,
пакетирани и палетизирани товари са високостелажни, с височина на складиране
над 8-10 метра.
Едновременно с това, използването на трансманипулатори (ТМ) като
стелажообслужващи машини и ТРС позволява приемането, заскладяването,
отскладяването и експедицията да бъдат добре организирани и извършвани за
минимално време. А внедряването на обща информационна система в рамките на
склада и поддържането на централна база данни позволява над 95%-на
автоматизация на счетоводството и отчетността, което силно повишава
ефективността. Често така организираната работа на склада позволява
crossdocking с всички негови предимства.
Дистрибутивните складове обикновено работят с ПЕ, като само малка част
от експедициите налагат сложно комисиониране. Все пак такова има, което внася
сериозно усложняване на проектирането на склада. Тъй като в ХВП се работи със
сравнително малко по брой артикули и големи количествата в експедицията
целесъобразно е внедряването на системи за динамично комисиониране.

2.3 Склад за пласмент
Последен в логистичната верига складът за пласмент служи за търговия на
едро и дребно и за разлика от предишните разгледани, основна грижа е
управлението на запасите в него.
Местоположението на този склад е в непосредствена близост до търговски
центрове или в близост до големи градове. Тъй като това означава по-висока цена
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на земята, зоната за складиране в него е блокова или пространствена.
Капацитетът им варира в широки граници и зависи най-вече от броя артикули.
Пласментните складове се характеризират със среден и много нестабилен
товарооборот, тъй като изходящия товаропоток е в голямата си част случаен. От
тук и за складова техника се обуславя използването на универсални кари и
подемно-транспортна техника.
Входящите ТЕ са палетизирани товари, но голяма част от изходящите
количества са УЕ или потребителски опаковки. Тъй като тук е крайната точка на
транспортния цикъл за ПЕ, характерен е обратния поток от палети към
дистрибутивния

склад

или

производствения

цех.

Изходящите

ПЕ

се

транспортират често до по-големи клиенти – хотели, ресторанти, болници - със
специализирани превозни средства (ПС) със собствен товаро-разтоварен
механизъм, собственост на склада. Сложно комисиониране се наблюдава често.

Разглежданията в тази глава показват специфичните особености на
отделния тип склад в мрежата за пласмент. Очевидна е критичната роля на
дистрибутивния склад в мрежата на пласмент, която обяснява натрупването на
ресурси от капацитет и товарооборот в това звено на логистичната верига. Още
повече, ниския капацитет на експедиционния производствен склад не позволява
натрупването на запаси от готова продукция, и предава тази функция отново на
разпределителния.
Най-голямото натоварване на звеното произтича от това, че материалните
потоци във веригата започват своето разделяне именно в него, като планът на
разделяне идва от следващите елементи и се изпълнява от експедиционната зона
на диструбитивния склад. От тук идва и смисълът на настоящото изследване,
етапите на което са разгледани по-подробно в следващите глави.
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3. АВС анализ
Преди да се започне със същински анализ в логистичните системи, почти
винаги се извършва предварителна класификация на разглежданите обекти.
Първоначално те се разделят по групи, които не биха могли да се смесват и
изобщо да бъдат разглеждани заедно. Така например разделянето на
материалните и човешките потоци в един голям завод е абсолютно задължително,
тъй като поставянето им под еднакъв знаменател е напрактика безсмислено.
След разделянето на потоците в еднотипни групи се пристъпва към анализ
на поведението на самите потоци. Същността на едно изследване е да се изяснят
характеристиките на потока – функция, значение, източник, сток и пр. Целта на
изследването е да се предприемат мерки за оптимизирането на потока.
Самите потоци също се различават значително помежду си, най-вече в
количествена форма. Затова е естествено отново да се направи класификация,
която да отдели потоците с по-значими от тези с по-незначими характеристики.
Най-широко използвания инструмент за тази цел е АВС анализът.

3.1 АВС анализ
Основната идея на метода се състои в това, че обикновено на малка част
от дадено количество изделия може да се съпостави една относително висока
стойност. Например 20% от материалите, съхранявани в даден склад, държат 80%
от общата стойност. Ако се идентифицира това малко количество, то става
възможно чрез целенасочено въздействие върху него да се постигнат големи
стойностни резултати. Това е т. нар. концентрация върху същественото, която
съответства на основната идея на логистиката.
Принципно АВС анализът класифицира обектите в три категории, но също
така е възможно и разширение броя на категориите напр. ABCD-анализ.
Класическото категоризиране, съобразно АВС анализа е показано в Таблица 1.
Таблица 1
Категории

Дял в общата стойност

Дял в общото количество

А-обекти

70%-80%

5%-10%

В-обекти

15%-20%

15%-20%

С-обекти

5%-10%

70%-80%
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Тази класификация на количествата и стойността има ориентировъчен
характер и трябва да се прецизира съобразно особеностите на всяко конкретно
предприятие.
Образуването на категории и съответното групиране може да доведе до
концентриране основното внимание, от гледна точка ефективността, преди
всичко върху изделията от клас А. Естествено на изделията от клас С не може да
се отделя същото внимание, но те не бива да се подценяват. Изделията от клас В
заемат междинна позиция, и начинът на действие с тях също е частен за
конкретния случай. Така например, възможно е междинния клас да нарастне
значително, тогава част от него е по-добре да бъде прекласифицирана към друг
клас. Или обратно, такъв клас изобщо да не се обособи и да се разглежда само
двукласов случай.

3.2 Вторичен анализ
АВС анализът представлява и изходна точка за множество негови
разновидности. Освен отношението количество-стойност могат да се използват и
други (вторични) критерии – XYZ, за категоризиране изделията от една
съвкупност. Критериите могат да се различават и в зависимост вида на
класифицираните количествени величини.
От съществено значение за логистиката на материалите е да се познава
структурата на потреблението на отделните материални позиции. Те могат да се
класифицират по няколко критерия:
-

според темпа на потребление

-

според сезонността на тренда (RSU-анализ)

-

според точността на прогнозата

-

според разходите за снабдяване

-

и др.

АВС анализът може безпроблемно да се комбинира с XYZ анализа. По
този начин се постига класификация по два признака в девет или повече
категории, и е възможно да се предприемат оптимални решения за всяка отделна
категория.
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От казаното става ясно, че АВС анализът дава отлична възможност бързо
и лесно да се отсеят значимите потоци, и именно те да бъдат по-обстойно
разглеждани като оптимизационни задачи. В същото време класификацията
позволява да се възползваме от общи характеристики на потоците, вътре в
отделните класове, и да се разработят различни решения за отделните груби. Това
естествено води до по-ефективни и по-производителни решения за управление на
потоците.
Именно тези две възможности се разглеждат в следващата глава, която се
занимава с АВС класификацията на артикулите и търсене подходящо
обработване на потоците.
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4. Анализ на изходящите потоци артикули
Анализът на експедиционните потоци започва с АВС анализ и
класификация по артикули. Обект на работа е предоставената от ДАНОНСЕРДИКА АД информация за експедираните през предишната година количества
(вж. Приложение А).
Както се вижда информацията е непълна, затова се пристъпва към
екстраполиране на липсващите данни по следната система:
1) За първите 10 артикула се преобразуват количествата в проценти, и се
осредняват помесечно получените резултати.
2) За всеки артикул с липсващи данни се изчислява годишното
количество, въз основа на данните за месеците с известни количества,
като за месеците без данни се приема осреднената известна
експедиция.
3) За месеците без данни се изчислява експедицията като процент за
съответния месец (изчислен в стъпка 1) от годишната експедиция за
съответния артикул (изчислена в стъпка 2).
Екстраполираните данни в следващите таблици са оцветени в сиво.
Самите експедиционни количества на артикулите са дадени в килограми,
като едновременно с това е дадена и информация за тяхното опаковане,
уедряване и палетизация. С помощта на тези данни се създават три таблици за
експедиция – по грамаж, по УЕ, и по палети. АВС анализът следва да бъде
проведен

и

върху

трите

таблици,

като

най-значим

е

резултатът

от

класификацията според броя палети, тъй като за клас А се предполага най-вече
просто комисиониране и продукцията се обработва директно в палети.
Следващата по значимост класификация е тази според броя УЕ, тъй като
това са и най-малките товари подлежащи на обработка. АВС анализът според
грамажа носи само информативен характер.

4.1 АВС анализ по палети
На Диаграма 1 е показана графиката на акумулираните в проценти
палетни единици, общо експедирани за годината. Таблицата с конкретните
13
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стойности е дадена в приложение Г. На графиката се забелязва ясно очертан клас
А, който натрупва 55% експедиция само в три артикула, и почти 60% в първите
четири. Поради съображения описани по-долу, класът артикули разглеждан като
А е разширен до акумулирането на 70% експедиция, като включва общо девет
артикула.

А В С ан али з п о п алети
Акумулиран процент

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46
А ртикули

Диаграма 1

Докато границата между класове А и В е ясно разграничена, преходът от
клас В към клас С е доста плавен и напрактика следва да се отбележи изкуствено.
Както беше показано в предишната глава, класическата АВС схема предвижда
дял в количествата 15-20% за клас В и 5-10% за клас С. Тъй като в този случай
няма други фактори които да се вземат предвид, чрез използване именно
класическата схема може да се направи разделяне на класовете преди
акумулиране на 90%, или при артикул №46 (вж. Приложение Б) който е последен
от клас В. Принадлежността му в клас В се обуславя от по-предната му позиция
при изследването по УЕ което следва.

4.2 АВС анализ по уедрени единици
На диаграма 2 се вижда графиката на процентните количества,
акумулирани по експедиция в УЕ (касети и кашони). Таблицата с конкретните
стойности е дадена в приложение В.
Както се вижда, натрупването на количествата в този случай е по-бавно, и
клас А обхваща около десет артикула. Тъй като материалните потоци се състоят
както от ПЕ, така и от УЕ при комисиониране, и двете класификации имат тежест
14
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върху общото разделяни. Това е едната причина в предишната точка да се
разшири границата на клас А.

Диаграма 2

Акумулирането на 70% експедиция в УЕ обхваща общо 12 артикула които
образуват най-значимата група. И тук, както в предния случай границата между
класове В и С е размита, макар и да се забелязва лека разлика в наклона малко
преди 90-те процента акумулация. Все пак за разделянето отново чрез шаблона на
класическата класификация, двата класа се разделят съответно на 18.8% и
10.25%.

4.3 АВС класификация по грамаж
Макар и извън рамките на този проект, такава класификация е полезна,
например при оразмеряване на вътрешнозаводски транспорт.
На диаграма 3 е показана графиката на акумулация, която както се вижда
има същия характер, както вече разгледаните. (За подробни стойности вж.
приложение Б)
Забелязва се разлика в клас А, където ясно се вижда, че само два артикула
образуват повече от 60% от масата. Ако въпреки тази разлика клас А не се
намали, и остане в рамките на осем артикула, акумулираните от него проценти
стават 76%. Този процент от масата е съсредоточен едва в 17% от артикулите.
Тази информация може да бъде полезна при проектиране на трасета за
хидравлични транспортьори и изчисляване необходимото оборудване.
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Разделянето между класове В и С отново трябва да се направи изкуствено,
като при това се взамат под внимание конкретните цели на анализа. Тъй като в
случая този анализ фигурира с информативен характер, той ще остане извън
рамките на настоящото разглеждане.

Диаграма 3

4.4 Изследване на класовете
Като

окончателна

класификация

е

избрана

разгледаната

вече

класификация по ПЕ, тъй като в нея са взети предвид съответните корекции. Това
окончателно разделяне на класовете е показано в Таблица 2.
Таблица 2

Избягвайки от разделянето по артикули и пристъпвайки към числов
анализ на данните, може да се изчислят очакваните средни експедиции в ПЕ за
определен период. Като входни данни са използвани общата годишна
експедиция, току-що представената класификация, както и работното време на
склада: 20 часа дневно, 30 дни месечно, 12 месеца годишно. Изходните данни са
показани в Таблица 3.
Дадените

експедиционни

количества

представляват

математическо

очакване, и сами по себе си са недостатъчни за анализ на едно разпределение. Все
пак те дават някаква приблизителна представа за необходимият цикъл за
16
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обработване. Изчислената интензивност на потока от 10.84 ПЕ/час, изисква
обработване по-малко от 5.5 минути.
Таблица 3

След разделянето по групи обаче, вижда се че интензивност от 7.75 ПЕ/час
е съставена само от 9 артикула. Това подсказва възможността този клас артикули
да се складират отделно от другите, като се използват различен вид обслужващи
машини. Един такъв вариант е високостелажното складиране и обслужване с
трансманипулатори. След отскладяването ПЕ от клас А могат да се
транспортират чрез ТРС до съответната зона. Останалата интензивност от 3.1
ПЕ/час може да бъде обслужвана с кари или автоматизиране съоръжения.
Предложеното обслужване може да бъде използвано едновременно за
класове А и В, или изобщо по по-ефективен начин в зависимост от конкретната
ситуация. Именно възможността повече артикули да бъдат обработвани с повисока степен на автоматиация е втарата причина за разширяване на клас А.
Преди да се вземе решение за разделянето обаче, необходимо е допълнително
изследване на разпределението на дневната интензивност, както и отчитане на
годишните пикови стойности.
В резюме класовете имат следните характеристики (трендовете са
показани на диаграма 4. За конкретни стойности вж. Приложение Г най-долу):
-

Клас А – основен поток от артикули, с най-голяма средна интензивност
от 4412 ПЕ. Има тренд с два локални максимума (март и юли) и размах
през годината достигащ близо 2000 палети (максимум от 5611 през
юли, и минимум от 3680 през декември). Големият обем на експедиция
означава, че потокът има предимно просто комисиониране, от което
следва, че не се налага артикулите от които е съставен да бъдат
разположени в непосредствена близост до зоната за комисиониране.
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Клас В – поток от артикули със средна интензивност от 1100 ПЕ (25%
от тази на клас А). Трендът отново има сезонност, близка като
характер до тази от клас А, като размахът от около 800 ПЕ е в поголямата си част над средната стойност. Един от пиковете достига
повече от 1600 ПЕ, или близо 60% над средното. В същото време има
вероятност за значителна част от експедицията да става въпрос за
сложно комисиониране.
Диаграма 4
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0.0
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7

5

3

Общ тренд
Клас А
Клас В
Клас C

1

палети

Трендове по групи

месец
-

Клас С – фонов поток образуван от повече от половината артикули и
със средна интензивност от 730 ПЕ. Трендът е сравнително стабилен
през годината, с плавни покачвания и спадания достигащи до 20%
отклонение от средната стойност.

АВС анализът направен в тази глава, дава възможност по-нататък в
проекта да се разглеждат потоците артикули като редуцирани в трите АВС класа,
без опасност от значителни разминавания с реалните потоци артикули.
Направени са идейни предложения за обработка на отделните класове, които
предложения са разгледани като варинтни процеси в следващата глава.
Обобщение на предложенията, насоки за работа и задачи за вземане на
решения могат да бъдат намерени в заключителната част на проекта.
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5. Създаване на симулационен модел на експедиционна зона на
склад за готови изделия
Изследването на експедиционната зона трябва да бъде направено
експериментално. За тази цел, следва да се направи валиден симулационен модел,
който едновременно да отговаря на характеристиките на дадения склад и да
предлага вариантност на работата за да може да се избере оптимално поведение
на обслужване.
Първата стъпка за изграждането на такъв модел е опростяването на
реалния модел на обособени зони, в рамките на които протичат съответните
процеси.

5.1 Зониране
Зоната за експедиция се разделя на общо пет такива зони – четири за
обработка на материалните
потоци,

и

една

информационните

за

процеси

съпътстващи обработката.
На фигура 2 със стрелки е
показано
материални

движението
потоци

на

между

зоните.
Самите

зони

имат

следните предназначения (вж.
Фигура 3):
•

Фигура 2

зона за отскладяване – в

нея се провеждат всички манипулации върху товарите в зоната за съхранение,
включително статично комисиониране. Чрез складов транспорт целите
(неразопаковани) палети се транспортират към рампата или зоната за
изчакване, а статично комисионираните количества УЕ или изисканите палети
за динамично комисиониране – към зоната за комисиониране.

19

Конфиденциално

Създаване на модел

Фигура 3

•

зона комисиониране – депалетизиране, изземване на количества, приемане на
УЕ от зоната за отскладяване, оформяне на редове в клиетската палета,
палетизиране и транспорт към рампата или зоната за изчакване.
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зона за изчакване – в нея се подреждат поръчките за експедиция за да бъдат
натоварени при пристигането на ПС. Основната идея на модела е колкото се
може повече от нормалните поръчки да бъдат обслужване по този начин, и
ранзитния поток от палети да остане само за случайни и спешни поръчки.
свен съхранение на готовите поръчки, в тази зона се извършват само товароразтоварни работи и транспорт.

•

рампа и предрампово пространство – основната функция на рампата е
товарене на ПС. Самата рампа следва да бъде разделена на зона за обслужване
на нормални поръчки, и зона за обслужване на случайни поръчки, като
експедицията за нормалните поръчки да става през зоната за изчакване, а тази
за случайните – през зоната за комисиониране и директно от зоната за
отскладяване. Предрамповото пространство има за цел организация и
управление маневрите на ПС, като се включват коридори за случайни и
нормални експедиции, както и опашки за чакане на ПС.

•

канцелария и счетоводство – в тази зона са отделени всички административни
и отчетни операции в склада, управлението на информационната система (ако
има такава), обслужването на клиенти, оформяне документи и пр.
Поради сезонния характер на продукцията, може да се помисли за

обособяване на D-зона в рамките на зоната за отскладяване (в която влиза и част
от зоната за съхранение) за В и С артикули през периоди с екстремно търсене. В
случай, че има периоди без необходимост от такава зона, тя може да бъде
използвана като част от зоната за изчакване.
Едно добро управление на самата зона за изчакване (буферната зона)
предлага голяма гъвкавост на работата на склада и оформането на запас от
човешки и машинен ресурс който да поеме пик от случайни поръчки и по този
начин да намали вероятността или дори напълно да елиминира загубата на
клиенти. Когато по този начин се повишат коефициентите за готовност и
безотказна работа, дистрибутивният склад повишава производителността на
цялата логистична верига.
Капацитетът на зоната е определящ за възможността за предварително
оформяне на поръчките, а интензивността на заявките ограничава периода за
съхранение на единица обем. Необходима е добра преценка за този капацитет, за
да се постигне максимален ефект.
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Сценарият на управление на буферната зона е предопределен като FIFO,
поради естеството на поставените цели. Все пак възможно е отклонение от този
план, например при експресни заявки или поръчки от особена важност като JIT.
Друг вариант е разделянето на самата зона за изчакване на две площи - за JIT и
обикновени - в случай че JIT поръчките са значителни като интензивност.

5.2 Планове на процесите
Втората стъпка към изграждането на симулационен модел е изясняването
на всяка конкретна стъпка от процесите на обслужване които ще се моделират. За
целта се изграждат планове на процесите в които да се посочат ясно действията,
тяхната последователност, както и ресурсите необходими за тях. Тези планове
следва да се одобрят от ръководителя и консултанта като достатъчно добре
имитиращи реалния процес. Тъй като плановете са вариантни, някои от тях
обхващат еднакви задачи и на места се застъпват функционално. Затова след
тяхното одобряване, следва те да се представят на ръководството за вземане на
решение относно посоката, целта и задачите на изследването.
Общият план на процесите е показан на Фигура 4.

Фигура 4
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плановете
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В

тях

се

разглежда

изпълнението на задачи, като част от обслужването на една поръчка. Така
задачите могат да се разпределят върху повече от една обслужващи единици.
Използвани са следните означения:
++

увеличение с 1

N

брой на задачите

i

номер на текущата задача

Ai

номер на текущия артикул

qi

брой УЕ от текущия артикул

Статичното комисиониране се извършва от комисионер снабден с ТС и
клиентска палета, върху която се подреждат редовете на поръчката. Динамичното
комисиониране е без връщане на палетата в зоната за съхранение.
На Фигура 5 е показан планът на изпълнение на задача за товарене или
подготовка на поръчка в зона изчакване, като ПЕ се отскладява с универсална
обслужваща машина и се транспортира с нея.
План на задача за статично комисиониране е показан на Фигура 6. Той
включва обхождането на поръчаните артикули и подреждането им в клиентска
палета която се транспортира от комисионера. След оформянето на палетата
товарът се стабилизира (опакова) и се подрежда в поръчка (в буферната зона) или
директно се товари.
Принципът на обслужване с ТМ и ТРС за просто комисиониране е показан
на Фигура 7. Това е планът предложен по-горе за обслужване потока клас А.
Сложното комисиониране на потока е показан на Фигура 8, като на нея е дадено
и взаимодействието при съвместно статично и динамично комисиониране.
Блокът “статично комисиониране” включва операциите посочени на Фигура 6.
Алтернативен на показаното статичното комисиониране план е посочен на
Фигура 9. Той представлява двустъпално комисиониране, чиято идея е крупното
отскладяване и транспортиране на необходимите за деня (смяната) количества до
комисионерната зона. Там отскладените количества се разпределят по поръчки.
Последният предложен план е на Фигура 10, където подробно са описани
действията и събитията свързани с товарене на ПС с поръчките подготвени в
зоната за изчакване.
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5.3 Симулационен модел
Следващата стъпка към изграждането на цялостен модел е изработването
на модели на отделните планове. В рамките на настоящия проект са разгледани
два такива модела, схемите на които са показани в приложение Д.
Модел1 представя просто комисиониране и товарене на ПС, според плана
показан на Фигура 5. В зона 1 се отскладяват ПЕ и се натоварват на ТС с което се
транспортират до рампата в зона 3. Зона 2 представя вътрешноскладово трасе.
Зона 4 представлява акумулиращ сток който поема серии от по 8 ПЕ, като по този
начин наподобява товаренето в реалното ПС.
Модел 2 представя проста схема на ТРС (зона 2), която поема автоматично
отскладени потоци ПЕ от два ТМ от зоната на отскладяване 1 (вж. блока
“Автоматично отскладяване” на Фигура 7) и ги транспортира до зони 3 и 4 по
разпределението както постъпват съответно в зона за изчакване и зона за
комисиониране.
Представените модели са силно опростени и са дадени единствено като
идейни структури за по-реалистичен симулационен модел.

В този етап на разработка следва да се направят подобни структури по
всеки от избраните планове показани в предишната точка. Следваща задача е
вграждането на тези структури в цялостен модел с подходяща параметризация
който да представя реалните процеси.
След съставянето на цялостния модел следва верификация на зададените
параметри и събитията в него, както и даването оценка на съответствие между
симулирания модел и реалната система (валидация). С етапът на валидиране
завършва изграждането на симулационния модел и се преминава към самото
изследване, за което е описано в заключението.
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6. Заключение
В настоящия проект бяха разгледани накратко видовете складове в
пласментната верига на хранително-вкусовата промишленост, като бяха посочени
техните особености и специфични характеристики. Беше показана важната роля
която заема разпределителния склад в логистичната верига, заедно със
значението което има неговата непрекъсната и стабилна работа.
Направената АВС класификация на артикулите в четвърта глава
предоставя опростен модел на реалната експедиция на фирмата-заявител
ДАНОН-СЕРДИКА АД, като дава възможност за провеждане на сравнително
сложни анализи върху групираните по този начин класове.
В пета глава беше разгледана принципната структура на експедиционна
зона, и плановете на вариантни решения за обработка на материални потоци с
характеристики като тези получени при анализа в предишната глава.
Извършеното в проекта предлага насоки за работа представени по-долу,
които да бъдат обект на изследване в следващата го дипломна работа. Тези
насоки са свързани с интересите на фирмата-заявител, относно възможностите за
модернизация на разглеждания склад.
Първият вариант за изследване е смесено обслужване от кари за артикули
В и С, и автоматично високостелажно складиране за артикули клас А. Такова
обслужване има големи предимства по отношение на производителността и
необходимия обслужващ персонал, както и спрямо използваемостта на склада по
обем. В същото време универсалният складов транспорт от кари дава гъвкавост и
резерв на обслужването.
Въпреки тези си предимства, внедряването на високостелажна система и
ТРС в склад с принципно друга схема на работа е начинание от значителен
мащаб, и изисква сериозен ресурс. Също изисква извършването на строителни
работи за поставяне на специални фундаменти предназначени за релсовите
пътища на трансманипулаторите и стелажните колони. Тези строителни работи
обикновено се провеждат в случаите строеж на нов склад или модернизация с
разширение на обекта, като вторият случай е в рамките на дългосрочно
планирана програма.
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Втори вариант за изследване е обслужване с универсална техника, със
смесенвид сложно комисиониране – статично за обекти класове В и С, и
динамично за клас А. Този вид обслужване използва зоната за съхранение и като
част от зоната за комисиониране. Това позволява на сравнително малко
пространство да се разположат работни места за оформяне на клиентски палети,
като се предвиди и място за ПЕ с динамично комисиониране. Като недостатък в
случая може да се посочи смесената работа по отскладяване и комисиониране в
рамките на зоната за съхранение. Това затруднява работата на персонала, и
налага по-голяма широчена на коридорите, което води до по-нисък коефициент
на използване по обем. В този вариант акцентът би бил поставен върху
раположението на артикулите в зоната за съхранение.
Трети вариант е разглеждането също на обслужване с универсална
техника, но с изцяло динамично комисиониране, без връщане на палетите. Това
означава, че ще бъде обособена зона за комисиониране заемаща по-голямо
пространство от тази в предишния вариант. Веднъж отскладени, палетите трябва
да се съхраняват в нея. Предимствата на този вариант са освобождаването на
зоната за съхранение от комисионерска работа, и отделянето на същата в друго
помещение. Това води до повишаване ефективността на съхранение (по-тесни
коридори) и отскладяване (по-улеснена работа).
В самата зона за комисиониране в този случай, има по-големи
възможности за реализация на действията. Например възможно е отскладените
палетни единици да се съхраняват и манипулират като такива, чрез използване на
кръгови транспортьори, или артикулите да се депалетизират и да се съхраняван
във вид на уедрени единици. Във втория случай е възможно използването на
гравитационни складове в отделена среда за съхранение с ниска температура,
докато работните места са в нормална за работа среда.
В този вариант на изследване, акцентът естествено ще бъде поставен
върху зоната за комисионеране, нейната структура и връзки с другите елементи
на системата – зона за отскладяване, зона за изчакване и рампа.
Тези три варианта подсказват само принципната насока на изследване, в
която може да се включат и допълнителни частни решения. Такива са например
споменатата в точка 5.1 зона D, или схемата на двустъпално комисиониране.
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След вземане на решение за обекта и същността на изследването, могат да
бъдат изработени конкретни планове на работа и да се разработят симулационни
модели за тях. След това да се състави цялостен модел и да се извършат
посочените в точка 5.3 етапи на верификация и валидация. След приключване на
тези етапи, следва планиране на експеримент на анализа. Планирането изисква
дефиниране съдържанието и обхвата на експеримента, както и степента на
оценяване. Това включва изясняване целите на експеримента, определяне
вариране на параметрите, хипотези за действия и очакван ефект и др.
След провеждане на експеримента следва анализ на получените от него
резултати. В този анализ се определя качеството на симулационните резултати, и
се формулират изводи и препоръки.
Заключителен етап е оформянето на документация са експеримента и
получените от него резултати. В последната фаза е и представянето на
резултатите пред заявителя на изследването.
В

случай,

че

проведеното

изследване

даде

добри

резултати,

документацията на експеримента и изводите от анализа могат да бъдат
използвани за създаването на проект за модернизация и реконструкция, чиято цел
ще бъде да наподоби максимално оптималния симулационен модел.
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7. Понятия и съкращения използвани в проекта
Заскладяване – всички действия необходими за преминаването на товар от
състояние на транспортиране от складообслужващата машина в състояние на
съхранение. Например при транспортиране с кар във високостелажен склад,
действията включват: маневриране пред клетката, повдигане на мачтата, ход
напред, полагане на товара, ход назад, спускане на мачтата, маневриране пред
клетката.
Зона за изчакване – (в този проект) буферна зона в която се подрежда готовата за
товарене поръчка и престоява до започването на товарене.
Зона за складиране – зоната за съхранение, плюс необходимата площ за
заскладяване и отскладяване – площ заета от кранове, трансманипулатори,
товароразпределителна система, пътна настилка за кари и пр.
Зона за съхранение – обемът и заетата от него площ от склада предназначена за
товарите. В тази зона влизат стелажи, площадки, цистерни и пр.
-

блокова – товарите се съхраняват подредени в блокове от палети, до 4
реда.

-

равнинна – безстелажно съхранение, без подреждане на една върху друга
палети.

-

пространствена – съхранение в стелажи

Комисиониране – процес на създаване на клиентска палета, обикновено различна
от складовата.
-

динамично (комисиониране “палета при човек”) – в процеса на
комисиониране складовата палета напуска зоната за съхранение.

-

статично (комисиониране “човек при палета”) – в процеса на
комисиониране складовата палета не напуска зоната за съхранение.

-

едностъпално (едноетапно) – комисиониране поръчка-по-поръчка. От
всеки артикул се изземват необходимите за дадената поръчка количества.
След палетизирането се пристъпва към следващата поръчка.

-

двустъпално (двуетапно) – едновременно изпълнение на няколко поръчки.
От всеки артикул се изземват количествата необходими за всички
34

Литература
изпълнявани в момента поръчки. Вторият етап включва разпределяне
количествата по поръчки и палетизиране.
-

просто – (в този проект) комисиониране при което складовата палета е и
клиентска.

-

сложно – (в този проект) комисиониране при което складовата палета е
различна от клиентската и се налага разформиране и наново формиране.

Клиентска палета – палетна единица съдържаща товар според поръчка на
клиент. Характеризира се с нестандартни размери и различни количества.
Нормална поръчка - (в този проект) предварително известна заявка (по график
или от предишен ден), разпределена в плана преди началото на работното време
Случайна поръчка – (в този проект) заявка за експедиция, приета при вече готово
разпределяне на задачите която трябва да се изпълни в рамките на работното
време
Степен на уедряване - вж. уедряване
Оборотна палета – нестандартна палета на предприятието с определен цикъл на
движение в производството, производство-склад, склад-клиент и пр.
Отскладяване – всички действия необходими за преминаването на товар от
състояние на съхранение в състояние на транспортиране от складообслужващата
машина. Например при транспортиране с кар във високостелажен склад,
действията включват: маневриране пред клетката, повдигане на мачтата, ход
напред, поемане на товара, ход назад, спускане на мачтата, маневриране пред
клетката.
Палетизиране – процес на уедряване в палетна единица или (в този проект)
оформяне на клиентска палета.
ПЕ (палетна единица, палé) - Втора или трета степен уедряване на товара.
ПС (превозно средство) – (в този проект) превозното средство в което се товари
експедицията.
ТЕ (товарна единица) - Опаковката спрямо която се оразмерява транспортната
техника. Обикновено това е палетната единиця, но във вътрешнозаводския
транспорт може да бъде потребителската или уедрената опаковка.
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ТЗУ (товаро-захващащо устройство) – механизмът от обслужващата машина
който непосредствено манипулира товара – вилица, кука, кламер, вакуум вендуза
и пр.
ТМ (трансманипулатор) – трансманипулатор или друга стелажообслужваща
машина
ТРС

(товароразпределителна

система)

-

Система

за

автоматично

транспортиране на товари в рамките на склад, цех, производство и пр. Включва
магистрални,

циклични

и

акумулиращи

транспортьори,

разпределители

(стрелки), различни видове подемници и др.
ТС (транспортно средство) – средство за транспортиране на палетизирани или
уедрени товари. Количка, транспалет, кар и пр.
УЕ (уедрена единица, уедрен товар) - Първа степен на уедряване на товара –
кашони, чували, каси, касети и пр.
Уедряване – комплектоване на няколко по-малки по габарити опаковки в единна
опаковка, с цел облекчаване товаро-разтоварните работи. Уедряването се
степенува според броя предшестващи уедрявания, например: потребителска
опаковка (неуедрена) – кашон (I степен) – палета (II степен) – контейнер (III
степен)
ХВП – хранително-вкусова промишленост
Crossdocking – фиктивно заскладяване и отскладяване на товари в и от склада.
Товарът преминава през склада само по документи, в действителност се
придвижва транзитно от приемната до експедиционната рампа без да влиза в
зоната за складиране.
FIFO – First In-First Out, обслужване на заявки по реда на тяхното възникване
JIT (Just-In-Time обслужване, поръчки) - Обслужване с основна задача “в точно
време”. Такъв тип обслужване обуславя използването от вратата получател на
много малки складови ресурси с екстремно ограничени запаси, и на строга
организация и високи обезщетения от страна на вратата изпращач.
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Поради конфиденциалност на информацията, в тази версия на документа
приложения А, Б, В и Г са пропуснати.
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