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WNIOSKI 

Ze względu na alarmujące współczesne  trendy, w zakresie nadmiernego wykorzystywania zasobów naturalnych w skali glo-

balnej bądź krajowej, świadomość zagrożeń wynikających z takich działań stale rośnie. Jednocześnie w trosce o przyszłość,  poja-

wiają się liczne, pozytywne i wielostronne działania, w tym przede wszystkim ograniczenia eksploatacji zasobów. Obecnie w ob-

szarze działalności eksploatacyjnej zachodzą istotne zmiany, zmierzające ku coraz większym wymaganiom wobec systemu eksplo-

atacji. Wymaga się nie tylko gotowości technicznej, ale i niezawodności obiektów technicznych, wzrostu bezpieczeństwa i jakości 

operacji, dbania o środowisko naturalne, a także przedłużania czasu eksploatacji obiektów i wzrostu ich produktywności. Niniej-

sza praca ma na celu ukazanie zastosowania modelowania systemu do oceny eksploatacji środków transportu  do przewozu pa-

liw, które oprócz wymagań stawianym zwykłym środkom transportu posiadają szereg uregulowań prawnych z zakresu bezpie-

czeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. 

 w przedsiębiorstwie zidentyfikowano 21 czynności eksploatacyjnych autocystern, z których 16 dotyczyły obszaru obsługiwania oraz 5 dotyczących użytkowania; 

 w wyniku modelowania PERT-czas wyznaczono ścieżkę krytyczną, która obejmuje 9 z 21 czynności, a jej zagregowany czas wynosi 6,96 [h]; 

 prawdopodobieństwo realizacji ścieżki krytycznej w zależności od czasu wynosi odpowiednio:0,8% w czasie do 6 h; 55,6% w czasie do 7h; 99,6% w czasie do 8h; 

 na podstawie metody najmniejszego elementu w macierzy wykazano, że najmniejszy koszt eksploatacji pojazdów dla realizacji wszystkich zleceń przewozu paliw z baz na stacje paliw 

wyniósł 15971 zł; 

 szacunkowe wyliczenie pozwoliło określić, że najmniej ekonomiczne rozwiązanie eksploatowanych pojazdów, naraziłoby przedsiębiorstwo nawet na 1,8 mln strat w skali roku wzglę-

dem rozwiązana wyliczonego metodą najmniejszego elementu w macierzy; 

 w etapie trzecim porównano łączne koszty przejazdów pomiędzy wszystkimi bazami i stacjami paliw w zależności od lokalizacji bazy pojazdów-cystern, co pozwoliło na stwierdzenie, 

że: 

 łączny  koszt eksploatacji pojazdów dla aktualnej lokalizacji bazy pojazdów wynosi 5765 zł; 

 łączny  koszt eksploatacji pojazdów dla lokalizacji po obliczeniach w Udaninie wynosi 4194 zł; 

 łączny  koszt eksploatacji pojazdów dla lokalizacji w Stoszycach wynosi 4066 zł; 

 na podstawie otrzymanych współrzędnych w wyniku interpolacji drugiej lokalizacji zdecydowano się na wskazanie miejscowości Stoszyce jako najlepszego miejsca do zlokalizowania 

bazy pojazdów; 

 wskaźnik wykorzystania taboru = 0,70, wymaga zainteresowania się służb utrzymania ruchu pojazdów; 

 wskaźnik gotowości technicznej = 0,79,  jest na akceptowalnym poziomie i należy podjąć starania mające na celu utrzymanie takiego poziomu wartości. 

Specjalność:  LOGISTYKA I EKOLOGIA PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH 
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I 

 
  

Dokonano oceny realizacji proce-

su eksploatacji pojazdów cystern 

począwszy od czynności wykony-

wanych w bazie pojazdów-

cystern aż do stacji paliw pod ką-

tem czasu, za pomocą modelo-

wania PERT-czas. III 

 

Przeprowadzono ocenę opłacalno-

ści ulokowania bazy pojazdów, po-

przez modelowanie lokalizacji  

obiektu logistycznego z zastosowa-

niem metody wyważonego środka 

ciężkości na podstawie metryki 

prostokątnej. 

Modelowanie: 

 PERT-czas 

 Harmonogram Gantta 

Modelowanie: 

 Wyznaczanie lokalizacji 

obiektu logistycznego z za-

stosowaniem metody wy-

ważonego środka ciężkości 

II 

 

Dokonano oceny oraz wskazano 

najbardziej korzystną metodę 

wykorzystania zasobów transpor-

towych firmy, poprzez wskazanie 

najlepszej konfiguracji przejazdu 

pojazdów-cystern pomiędzy ba-

zami paliw a stacjami paliw, za 

pomocą modelowania matema-

tycznego opartego na zagadnie-

niu transportowym 

IV 

 

Dokonano oceny systemu eksploa-

tacji pod kątem gotowości tech-

nicznej taboru przedsiębiorstwa, 

na bazie modelowania analizy 

przyczyn przestojów technicznych 

o eksploatacyjnych. 

Modelowanie: 

 Zagadnienie transportowe 

Modelowanie: 

 Analiza przyczyn przestojów 

technicznych i eksploatacyj-

nych. 

Bazy paliw 
Stacje paliw 

SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 Zapasy paliw poszczególnych 

B1 - - - - 250 m3 - 
ON: 32000 m3 

PB:21000m3 

B2 - 400 m3 - - - 120 m3 
ON: 9300 m3 

PB: 6000m3 

B3 150 m3 - 190 m3 220 m3 - - 
ON: 38000 m3 

PB: 24000m3 

Zapotrzebowanie na 

paliwa różnego typu 

poszczególnych stacji 

150 m3 

  

400 m3 

  

190 m3 

  

220 m3 

  

250 m3 

  

120 m3 

  
Bj<Aj 

Stacja paliw Grupa 
Zapotrzebowanie 

[m3] 

Liczba przejazdów ciągników 
siodłowych z cysternami-

naczepami aby zrealizować 
zapotrzebowanie stacji paliw 

Stacja paliw Lukoil: Bo- 2 150 8 

Stacja paliw Lukoil: 1 400 20 

Stacja paliw Lukoil: 2 190 10 

Stacja paliw Lukoil: Jele- 2 220 11 

Stacja paliw Lukoil: 2 250 13 

Stacja paliw Lukoil: Sy- 1 120 6 

SUMA   1330 67 

Rysunek 5. Określenie kosztów przejechania 1km przez autocysternę 

Tabela 2. Liczba przejazdów aby zrealizować zapotrzebowanie stacji paliw 

Tabela  1. Model systemu oceny eksploatacji środków  

Rysunek 1. Graf PERT-czas realizacji procesu eksploatacji autocystern 

Rysunek 4. Prawdopodobieństwo wykonania ścieżki krytycznej w  
zależności od  czasu 

Rysunek 3. Wykres Gantta z zaznaczonymi czynnościami krytycznymi 

Rysunek 2. Procentowy udział poszczególnych czynności 
krytycznych w ścieżce krytycznej 

Tabela 3. Rozwiązane zagadnienie transportowe metodą najmniejszego elemen-

tu w macierzy 
Rysunek 6. Zestawienie kosztów eksploatacji w zależności od metody przejazdu  
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Rysunek 8. Łączne koszty eksploatacji dla jed-

nokrotnego przejazdu pomiędzy wszystkimi 

bazami i stacjami paliw w zależności od lokali-

zacji bazy pojazdów 

Tabela 4. Sytuacja taborowa  - uproszczona tabela dla jednego pojazdu 

K  - naprawa główna; 

M  - naprawa główna silnika; 

OT - obsługa techniczna 2-dniowa; 

OE—obsługa techniczna 4-dniowa; 

C - przestój z powodu braku części; 

Oj - przestój w oczekiwaniu na naprawy lub eliminację; 

K - przestój spowodowany rejestracją; 

T -  przestoi spowodowany brakiem ogumienia; 

W - przestój spowodowany naprawą awaryjną; 

B -  przestój spowodowany naprawą bieżącą; 

G - przestój spowodowany brakiem kierowcy. 

Z -  przestój spowodowany brakiem pracy, 

A -  przestój spowodowany myciem zbiornika autocyster-

ny, 

U -  przestój w wyniku złych warunków, drogowych 

(wpływów atmosferycznych). 

Grupa Taborowa 2 

Lp. 1 

Marka autocysterny Mercedes-Benz 

Model autocysterny Actros 2548 

Pojemnośc zbiornika autocysterny [l] 21000 

Nr inwentarzowy 201 

Dni miesiąca 31 

Przestoje techniczne (K,M,OT,OE,C,O,K,T,W,B,G) 2  

Przestoje eksploatacyjne (Z,A,U) 4  

Liczba wykonanych kilometrów [km] 1440 

Liczba wozodni 23/21/17 

Wskaźnik wykorzystania taboru 0,739 

Wskaźnik gotowości technicznej 0,913 

Tabela 5. Legenda przestojów technicznych i eksploatacyjnych 

Rysunek 7. Lokalizacje obiektów biorących udział w procesie transportu 


