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Usprawnienie trasy kompletacji zamówienia 
w magazynie części do montażu 

pojazdów samochodowych 
 
 

Monika Szada-Borzyszkowska, Wiesław Szada-Borzyszkowski  

W publikacji omówiono proces magazynowania i przepływu części 
w zakładach przemysłowych. Przedstawiono symulacyjne metody 
usprawniania przepływu części z magazynu na linie montującą. Na 
podstawie przykładowej listy pakunkowej zostały wykonane symulacje 
oraz wyniki  przebiegu tras kompletacji wg różnych metod (Return,  
S – Shape, Combined, Largest gap, Midpoint).  
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Wstęp 

Prawidłowe przechowywanie części montażowych i ich 
przekazywanie na linię produkcyjną zgodnie z zasadą Lean 
Manufacturing jest podstawą funkcjonowania całego 
przedsiębiorstwa. Na termin wykonania zamówienia wpływa 
między innymi odpowiednia praca magazynu, którego zadaniem 
jest zapewnienie dostępności części w określonym czasie 
wszystkim uprawnionym uczestnikom procesu logistycznego. 
Przedsiębiorstwa coraz częściej dążą do tego, aby czas 
wykonania kompletnego wyrobu był krótszy, a tym samym 
zachowane były te same parametry technologiczne wyrobu 
końcowego. Dzięki temu są w stanie sprostać większej ilości 
zamówień, zachowując tyle samo pracowników, co jest dla nich 
ewidentną oszczędnością. Ważnym problemem do rozwiązania 
w wielu przedsiębiorstwach jest więc usprawnienie procesu 
przepływu części, pozwalające skrócić czas potrzebny na 
dostawę części z magazynu na linię produkcyjną. Działanie 
takie mogą poprawić funkcjonowanie logistyki magazynowej, jak 
i całej fabryki. 
 

1. Magazynowanie i przepływ części 
Gospodarka magazynowa traktowana jest jako jedno 

z najważniejszych ogniw w logistyce. Odpowiednio 
zorganizowane procesy magazynowania powodują szybki 
przepływ materiałów poczynając od dostawców, przez proces 
produkcyjny, a kończąc na danym odbiorcy produktu 
końcowego. Dobrze opracowany system logistyczny 
i odpowiednio przygotowane magazyny wchodzące w jego 
skład powodują, że przepływ materiałów w procesie 
logistycznym odbywa się bardzo sprawnie i bez żadnych 
zakłóceń [5].  

Transport wewnętrzny oraz magazynowanie są bardzo 
ważnymi obszarami w działalności całego przedsiębiorstwa. 
Transport wewnętrzny odnosi się w szczególności do transportu 
materiałów na małe odległości. Sposób wykonywania transportu 
zależy od wielkości przedsiębiorstwa i rozproszenia elementów 
infrastruktury wchodzących w skład procesu produkcyjnego [2].  

W zakładach produkcyjnych procesy magazynowania 
powinny być realizowane na jak najwyższym poziomie, czyli 
w odpowiednim miejscu i czasie, zgodnie z zamówieniami oraz 
zapewniając odpowiedni stan magazynowanych materiałów. 
Głównymi zadaniami procesu magazynowania jest przyjęcie 
towaru od dostawców, okresowe przechowywanie oraz 
stopniowe wydawanie materiałów [1,4,5]. 

Kompletacja zapasu jest istotną częścią procesu 
magazynowania, który rozpoczyna wydawanie towaru 
z magazynu. Wyróżnia się kilka czynności podczas 
wykonywania kompletacji: pobieranie zapasu zgodnie 
z kolejnością zamówienia, przemieszczanie towaru 
w magazynie, formowanie i rozformowanie jednostek 
ładunkowych, znakowanie towaru oraz przekazanie towaru do 
wydania. Podczas kompletacji materiały są formowane 
w jednostki ładunkowe, które ułatwiają transport oraz 
przechowywanie w magazynie. 

Istnieją dwa systemy kompletacji zapasu: system statyczny 
oraz system dynamiczny.  

W systemie statycznym kompletowanie odbywa się 
w miejscu przygotowania wedle zasady „człowiek do towaru”. 
Oznacza to, że pracownik magazynu kompletuje towary 
poruszając się po magazynie zgodnie z ustaloną kolejnością na 
zleceniu pozycji do pobrania. W tym systemie można 
zastosować dwa rodzaje regałów, z których pracownik pobiera 
odpowiednie materiały [3]. 

W systemie dynamicznym kompletacja obywa się 
w specjalnie wyznaczonym miejscu poza strefą składowania 
towarów wykorzystując zasadę „towar do człowieka”. W tym 
systemie jednostki ładunkowe są przemieszczane z magazynu 
do miejsca kompletacji, gdzie następuje pobranie odpowiedniej 
ilości materiałów z zachowaniem kolejności. Reszta z zapasu, 
który nie został poddany kompletacji, wraca ponownie do 
miejsca składowania. System ten jest bardzo zautomatyzowany 
i stosuje się go wtedy, gdy występuje mały asortyment, lecz jest 
on zamawiany w dużych ilościach[3]. 
 

2. Metody usprawniania przepływu części 
z magazynu na linię produkcyjną 

Odpowiednia trasa kompletacji zamówienia w magazynie 
wyraźnie może wpłynąć na minimalizację czasu oraz na 
poprawne wykonanie czynności. W literaturze można spotkać 
kilka metod, jakimi można wyznaczyć trasę jaką ma pokonywać 
pracownik w przestrzeni magazynowej podczas procesu 
kompletacji zamówienia. Tymi metodami są: metoda S-Shape, 
Midpoint, Return, Largest gap, Combined. Na rys. 1 
zaprezentowany został schemat przejścia magazyniera zgodnie 
z różnymi stosowanymi metodami. 
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a) Metoda S-Shape b) Metoda Midpoint 

  
c) Metoda Return d) Metoda Largest gap 

  
Rys. 1. Schemat przejścia magazyniera podczas kompletacji 
zamówienia wg metody: a) Metoda S-Shape, b) Metoda 
Midpoint c) Metoda Return, d) Metoda Largest gap [6] 

 
Metoda S-Shape (rys. 1a) jest jedną z najbardziej 

popularnych i najprostszych sposobów wyznaczania trasy 
kompletacji. Jej logika polega na tym, że pracownik magazynu 
podczas kompletacji porusza się między regałami trasą 
kształtem przypominającą literę S. Pracownik kompletację 
zamówienia rozpoczyna w punkcie początkowym, w którym 
pobiera kosz. Następnie pracownik skręca w najbliższą 
punktowi początkowemu alejkę, w której występuje część do 
pobrania. Po pobraniu wszystkich części z tej alejki pracownik 
zmierza na jej koniec i skręca w korytarz boczny, aby wejść 
w następną alejkę. Konieczne jest pokonanie całej  długości 
alejki, bez możliwości powrotu. Pracownik odwiedza tylko aleje, 
w których znajdują się części z jego listy pakunkowej, tych 
w których nie ma obowiązku odwiedzić są niego pomijane [6]. 

Kolejną metodą służącą do wyznaczania trasy przejścia 
przez magazyn jest metoda Midpoint (rys. 1b). W metodzie tej 
na samym wstępie przyjmowany jest podział magazynu na 
połowę. Podczas kompletacji zamówienia osoba kompletująca 
wchodzi w pierwsza aleję, która zawiera części do pobrania, 
w następnej kolejności pobiera wszystkie części w tej alei, lecz 
tylko znajdujące się do jej połowy, która została wcześniej 
zaznaczona. Po osiągnięciu tego punktu, pracownik powraca do 
korytarza głównego i podąża do kolejnej alei gdzie są części do 
pobrania postępując w analogiczny sposób. Ostatnia aleja jest 
pokonywana w całości [6]. 

Metoda  Return (rys. 1c) jest kolejnym sposobem 
wykorzystywanym przy wyznaczaniu trasy przejścia przez 
magazyn w procesie kompletacji. Polega ona na odwiedzaniu 
każdej z alejek, w których występują towary potrzebne do 
spakowania. Pracownik wchodząc do danej alei podąża tak 
głęboko, aż pobierze wszystkie części w danej alejce, a 
następnie wraca do korytarza głównego [6]. 

W metodzie Largest gap (rys. 1d) magazynier, wchodząc do 
poszczególnych alejek, może wyjść poza granice ich środka, 
dopóki nie dotrze do najdłuższego odstępu pomiędzy dwoma 
towarami. Odstęp między dwoma towarami jest rozumiany jako 
odległość między dwoma sąsiadującymi towarami koniecznymi 
do pobrania, odległość między dolnym korytarzem głównym 
a pierwszym towarem do pobrania lub odległość między górnym 
korytarzem głównym a ostatnim towarem do pobrania. Jeżeli 
magazynier dotarł do najdłuższej z któryś wymienionych 

odległości, to powinien powrócić do korytarza głównego, 
z którego wszedł do alejki [6]. 

Kolejna z metod wyznaczania trasy kompletacji to metoda 
Combined. Magazynier podczas kompletacji odwiedza każdą 
z alejek, gdzie występują towary wymagające kompletacji, lecz 
omija te z których nie musi pobierać części. Po wejściu do danej 
alejki pobierane są wszystkie części, które wchodzą w skład 
zamówienia. Kompletacja w ramach jednej alejki przebiega 
podczas trwania jednego przejścia. Po spakowaniu ostatniej 
części w alejce podejmowana jest decyzja, czy powrócić do 
dolnego korytarza głównego czy przejść do górnego korytarza 
głównego. Pracownik wybiera opcję bardziej korzystną [6].  

Każda z opisanych metody wyznaczenia trasy kompletacji 
może znaleźć swoje zastosowanie w magazynach różnych 
przedsiębiorstw. Aby wybrać, która jest najlepsza w danym 
magazynie należy przeprowadzić odpowiednie badania w celu 
sprawdzenia, który ze sposobów w danych warunkach będzie 
skutkował najkrótszym czasem trwania procesu kompletacji 
zamówienia. 
 

3. Usprawnienie kompletacji zamówienia 
Przedmiotem analizy jest magazyn części do montażu 

pojazdów samochodowych. W firmie produkującej pojazdy 
samochodowe dostarczenie części z magazynu na linię 
produkcyjną jest bardzo istotne pod względem logistycznym. 
Nawet niewielka pomyłka, bądź opóźnienie w dostawie części 
na stanowisko może skutkować zatrzymaniem linii produkcyjnej, 
co z kolei może grozić opóźnieniem dostawy gotowego pojazdu 
do klienta i w ostateczności zakończyć się wysoką karą 
finansową z powodu nieterminowej dostawy gotowego pojazdu. 

Kompletując zamówienie pracownik magazynu porusza się 
najczęściej popularnym wózkiem widłowym. Na jego widłach 
spoczywa pojemnik bądź kosz, do którego umieszcza kolejno 
pozycje z listy pakunkowej. Warunkiem ukończenia kompletacji 
jest skompletowanie całego zamówienia i odstawienie kosza na 
miejsce odkładcze, w którym ma on swoją lokalizację. Z tego 
miejsca już inny pracownik w odpowiednim czasie transportuje 
kosz z częściami na stanowisko montażowe linii produkcyjnej. 
Podczas procesu kompletacji zamówień, pracownik 
jednocześnie realizuje zawsze tylko jedno zamówienie. Średni 
czas rozpoczęcia zamówienia, czyli pobrania kosza przez 
magazyniera, wynosi 10 sekund. Średni czas pobrania 
pojedynczej części wynosi od 5 do 15 sekund. Podczas 
pobrania pojedynczej części pracownik wykonuje następujące 
czynności:  

 zlokalizowanie numeru części w odpowiednim miejscu 
w magazynie,  

 pobranie odpowiedniej ilości części,  

 zaznaczenie na liście pakunkowej, że części zostały 
pobrane,  

 umieszczenie części w koszu.  
Praca magazynierów jest monitorowana i wyznaczone są normy 
średniego czasu kompletacji jednej części. Średni czas dla 
zamówienia 10-elementowego wynosi ok 13 min, czyli 1,3 
minuty na jedną pozycje z listy pakunkowej. Pracownicy 
magazynu, ze względu na jego organizacje przemieszczają się 
między regałami ustaloną trasą podobną do metody Return. 

Każde działania skracające czas kompletacji zamówienia, 
równocześnie wpływają na czas realizacji kompletnego 
zamówienia a co za tym idzie koszt realizacji zamówienia. 
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W artykule przedstawiono proces optymalizacji trasy jaką 
porusza się pracownik w procesie kompletacji zamówienia dla 
linii produkcyjnej. W tym celu posłużono się aplikacją 
„Warehouse Real – Time Simulator”,dzięki której można w łatwy 
sposób przeprowadzić symulację trasy kompletacji zamówienia 
różnymi metodami. Aplikacja pozwala określić jak będą 
wyglądały czasy kompletacji i jaką optymalną drogą powinien 
poruszać się magazynier kompletując dane zamówienie. Widok 
organizacji regałów oraz rozmieszczenie części z przykładowej 
listy pakunkowej zaprezentowano na rys. 2. 

 

 
Rys. 2. Widok organizacji regałów oraz rozmieszczenie części 
z listy pakunkowej 
 
Pola ponumerowane od 1 do 192 odpowiadają poszczególnym 
gniazdom w regałach magazynu. Nie są widoczne tutaj poziomy 
składowania, lecz program podczas obliczeń uwzględnia części 
rozmieszczone na różnych poziomach magazynu. 
 
Metoda Return  

W  pierwszym  etapie  optymalizację  trasy  i  czasu  
kompletacji  zamówienia przeprowadzono  metodą  Return.  Na 
rys. 3. przedstawiono wyznaczoną  trasę  jaką  pokonać 
powinien  pracownik  zgodnie z wyznaczoną  symulacją procesu 
kompletacji zamówienia. 

 

 
Rys. 3. Trasa kompletacji zamówienia - metoda Return 
 
Czas kompletacji przy wykorzystaniu tej metody wyniósł 11 
minut i 37 sekund. Po przeliczeniu dla potrzeb obliczeń czas 
kompletacji wyniósł 11,62 minut. Jest to 81,3% ze średniego 
czasu kompletacji uzyskiwanego obecnie (14,3  minuty), a więc 
czas kompletacji zamówienia zmniejszył się o 18,7%. 
 
Metoda S - shape  

W kolejnym etapie badań symulacja została przebiegu trasy 
przeprowadzona dla najczęściej używanej metody, czyli S– 

shape. Na rys. 4. zaprezentowano trasę jaką pokonuje wózek 
przy wykorzystywaniu tej metody. 

 

 
Rys. 4. Trasa kompletacji zamówienia - metoda S-shape 
 
Czas kompletacji wyniósł 10 minut i 36 sekund. Jest to 
odpowiednio 10,6 minuty. Stanowi to 74,1% średniego czasu 
kompletacji obecnym sposobem, a więc nastąpiła poprawa 
czasu o 25,9%. Operator wózka poruszając się zgodnie z tą 
metodą pokonuje trasę między regałami w kształcie litery S, 
wykorzystując do tego dwa korytarze główne. Odwiedza tylko 
raz daną alejkę i nie wraca z niej tą samą drogą. Równomiernie 
wykorzystuje oba główne korytarze. Wraca do punktu 
końcowego dolnym korytarzem głównym. Zastosowanie tej 
metody w porównaniu do metody Return wykazało znaczną 
poprawę czasu kompletacji.   
 
Metoda Midpoint  
Kolejna symulacja trasy kompletacji zamówienia została 
wykonana metodą Midpoint. Trasę kompletacji przedstawiono 
na rys. 5. 
 

 
Rys. 5. Trasa kompletacji zamówienia - metoda Midpoint 
 
Czas kompletacji wyniósł 11 minut i 24 sekundy, co równa się 
czasowi na poziomie 11,4 minuty. W tym przypadku czas 
polepszył się w mniejszym stopniu niż w przypadku metody S- 
shape. Porównując wynik ze średnim czasem kompletacji 
uzyskiwanym w zakładzie jest to 79,7%, a więc jest poprawa 
o 20,3%. Operator wykonując kompletację odwiedzał lokalizacje 
z listy pakunkowej, ale tylko do połowy ich długości. Następnie 
wracał i kierował się do kolejnego regału postępując 
w analogiczny sposób. Po odwiedzeniu ostatniego regału, 
pracownik przekracza wyznaczoną połowę i w podobny sposób 
kompletuje zamówienie, ale z drugiej strony magazynu 
wykorzystując przeciwległy korytarz główny. Kompletuje 
zamówienie kolejno zbliżając się do punktu początkowego. 
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Metoda Largest gap  

Czwarty przypadek został zasymulowany przy 
wykorzystaniu metody Largest gap. Na rys. 6. przedstawiono 
trasę kompletacji tą metodą. 

 

 
Rys. 6. Trasa kompletacji zamówienia - metoda Largest gap 
 

Czas kompletacji wyniósł 10 minut i 53 sekundy, zo odpowiada  
10,88 minuty. Widoczna jest również poprawa czasu kompletacji 
względem pierwszego przypadku. Otrzymany wynik odpowiada 
76,1% obecnego, średniego czasu kompletacji, a więc nastąpiło 
skrócenie czasu o 23,9%. 
 

Metoda Combined  
Ostatnim sposobem wyznaczenia trasy kompletacji jest 

symulacja metodą Combined. Na rys. 7. zaprezentowano trasę 
przy wykorzystaniu tej metody. 

 

 
Rys. 7. Trasa kompletacji zamówienia - metoda Combined 
 
Czas kompletacji wyniósł 10 minut i 29 sekund, co równa się 
10,48 minuty. Uzyskany czas jest na poziomie 73,3% czasu 
średniego czasu osiąganego obecnie. Metoda ta przyniosła 
najlepsze efekty spośród wszystkich zastosowanych metod. 
Skrócenie czasu kompletacji sięga 26,7% w stosunku do 
sytuacji aktualnej. 

Na rys. 8 przedstawiono procentowy udział czasu 
kompletacji dla każdej analizowanej metody. 

Przeprowadzenie zmian w procesie kompletacji wg. 
jakiejkolwiek z analizowanych metod może przynieść wyraźne 
oszczędności oraz skrócenie czasu kompletacji zamówienia 
ok. 20%. 

 
Podsumowanie 

Zastosowanie technik symulacyjnych w procesach 
optymalizacji tras jest zadaniem bardzo czasochłonnym, ale 

 
Rys. 8. Procentowy udział czasu kompletacji zamówienia 
realizowanego różnymi metodami 

 

przydatnym. Wykorzystanie aplikacji do symulacji trasy 
kompletacji zamówienia przez magazyniera umożliwia dokładne 
wyznaczenie czasu kompletacji dla różnych metod. 

Analiza wyników symulacji wg różnych metod kompletacji 
zamówienia (Return, S – Shape, Combined, Largest gap, 
Midpoint) wykazała, że obecny czas kompletacji może być 
skrócony o około 20% niezależnie od liczby pozycji na liście 
pakunkowej. 

Najlepsze wyniki (najkrótszy czas kompletacji zamówienia) 
uzyskać można wykorzystując metodę Combined, która 
umożliwia skrócenie czasu kompletacji zamówienia o 26,7% 
(z 14 minut i 20 sekund do 10 minut i 29 sekund co daje czas 
kompletacji krótszy o 3 minuty i 51 sekund). 
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Streamlining the order picking route in the car parts 

assembly warehouse 

 
The publication discusses the process of storage and movement of 
parts in industrial plants. Simulation methods for improving the flow of 
stock from the warehouse to the assembly line were presented. 
Simulations of the routes according tu were made on the basis of a 
specific list of packages picking of different methods (Return, S-Shape, 
Combined, Largest gap, Midpoint). 
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