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PROJEKT ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PRZEŁADUNKOWEJ
W TRANSPORCIE INTERMODALNYM

WSTĘP
    Infrastruktura przeładunkowa jest głównym elementem prac przeładunkowych w transporcie intermodalnym. Odpowiednie jej
rozmieszczenie ma wpływ na poprawność funkcjonowania terminala przeładunkowego. Celem pracy jest przedstawienie
propozycji rozmieszczenia elementów infrastruktury przeładunkowej, zapewniającym jej efektywne wykorzystanie, w terminalu
intermodalnym. Główny problem badawczy pracy, to: Jak należy rozmieścić składowe elementy infrastruktury przeładunkowej 
w terminalu intermodalnym, aby zapewnić skuteczność jego funkcjonowania?  Realizacja tematu pracy skłania do postawienia 
hipotezy: Poprawnie rozmieszczone elementy infrastruktury terminala transportu intermodalnego zwiększą jego możliwości 
przeładunkowej. Analiza poszczególnych aspektów będzie opierała się na identyfikacji problemów firmy „X” . 

GŁÓWNE PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA

Informacje ogólne

Lokalizacja Warszawa

Właściciel oraz zarządca Firma „X”

Dane kontaktowe
ul. Wymyślona 31 00 -001

tel.: 381453756

Strona www www.firmax.pl

Godziny otwarcia poniedziałek – sobota: 6 - 22

Obsługiwany rodzaj transportu drogowy i kolejowy

Obsługiwane rodzaje jednostek intermodalnych kontenery, nadwozia wymienne oraz naczepy siodłowe

Infrastruktura i wyposażenie

Całkowita powierzchnia terminalu [ha] 7

Maksymalna aktualna roczna możliwość przeładunkowa 

[TEU]
105 000

Liczba przyłączeń elektrycznych 0

Powierzchnia składowa [TEU] 2500

Wyposażenie w pojazdy podnośnikowo przeładunkowe 3 x Kalmar DRF (udźwig do 45 ton)

Infrastruktura kolejowa

Liczba bocznic kolejowych 1

Liczba i długość torów kolejowych do wyładunku 

i załadunku

2 tory

1 x 580 m

1 x 460 m

Liczba suwnic kolejowych 0

Łączna długość torów dla kolei normalnotorowej 1435 mm 

[m]
1040

Łączna długość torów dla kolei szerokotorowej 1520 mm 

[m]
0

Infrastruktura drogowa

Liczba miejsc parkingowych dla ciężarówek 0

Usługi:

· trucking,

· remonty kontenerów,

· mycie i czyszczenie kontenerów,

· plombowanie kontenerów oraz zakładanie i usuwanie znaków, i nalepek,

· ważenie kontenerów.

Stałe połączenia realizowane przez terminal:

Warszawa – Gdańsk oraz Warszawa - Gdynia

Tabela 1. Dane przedmiotu badań Tabela 2. Dane przedmiotu badań cd.

1. Niesatysfakcjonująca przepustowość.
2. Niewystarczające zaplecze techniczne.
3. Brak toalety w blisko dostępnym miejscu.
4. Brak odpowiedniego oświetlenia.
5. Zła organizacja pracy w terminalu - brak parkingów.

PRZED ZMIANAMI PO ZMIANACH

WNIOSKI

 
1. Należy sugerować się wynikami i zastosowanymi pomysłami konkurencji.
2. Trzeba pamiętać, że wprowadzenie prostych rozwiązań może być kluczowe.
3. Ekonomiczny aspekt myślenia kosztów pokazuje, że aby osiągnąć zysk, najpierw trzeba 
    ponieść koszty zaplanowanych działań.
4. Przepustowość wzrosła o około 44,57%.

LEGENDA
1-tor pierwszy; 2-tor drugi; 3-bocznica; 4-plac składowy; 5-miejsce składowania towarów przychodzących; 6-miejsce składowania towarów szybko psujących się;
7-miejsce składowania towarów przygotowanych do wysyłki; 8-hala obsługowa z pomieszczeniami biurowymi; 9-suwnica nr 1; 10-suwnica nr 2; 11-parking dla oczekujących 
pojazdów; zielona strzałka-miejsce wjazdu ciągników siodłowych wraz z kontenerami na terminal; czerwona strzałka-miejsce wyjazdu ciągników siodłowych z terminala
niałe strzałki-droga poruszania się ciągników siodłowych po terminalu; szare nieponumerowane pola-międzytorza; linia ciągła-tory kolejowe; kwadraty z zielonymi konturami-
latarnie; trójkąt z zielonym konturem-TOI-TOI; koło z zielonym konturem-miejsce podłączenia do prądu; strzałki z zielonymi konturami-droga poruszania się pojazdów.


	Strona 1

