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WPROWADZENIE

ORGANIZACJA PRZEŁADUNKU 
POMIĘDZY TRANSPORTEM  

ŚRÓDLĄDOWYM A SAMOCHODOWYM 

Rys. 1. Droga przewozu 1 tony ładunku przez różne gałęzie transportu 
przy wykorzystaniu 5 litrów paliwa 

Rys. 2. Energochłonność gałęzi transportu 
i emisja zanieczyszczeń do powietrza

URZĄDZENIA PRZEŁADUNKOWE WYKORZYSTANE W PRACYPROCESY PRZEŁADUNKOWE 
REALIZOWANE W PORCIE ŚRÓDLĄDOWYM
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Barka BP-500

 

Ciągnik siodłowy MAN TGX 

 

Naczepa podkontenerowa SWCT 24 P 130 AV 45/1.110

 

Suwnica nabrzeżowa STS

 

 
 

 

Wóz podsiębierny

 

Wóz wysięgnikowy
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1. Wyładunek kontenerowych jednostek ładunkowych z barki na nabrzeże.

2. Umieszczenie/załadunek wyładowanych kontenerów na wybrane 

      urządzenia przeładunkowe.

3. Transport kontenerów na miejsce składowania.

4. Wyładunek i ułożenie kontenerów w blokach składowych.

5. Składowanie kontenerów poprzez piętrzenie lub na wozach podsiębiernych.

6. Przyjazd samochodów na samochodowy front ładunkowy znajdujący się 
 

      na terenie terminala.

7. Operacje na samochodowym froncie ładunkowym – załadunek kontenerów 

      na naczepę podkontenerową, następnie mocowanie takich kontenerów.

 W pracy podjęto się przeładunku 24 kontenerów TEU poprzez 

 zastosowanie przeładunku bezpośredniego.

Rys. 3. Suwnica nabrzeżowa STS Rys. 4. Wóz podsiębierny Rys. 5. Wóz wysięgnikowy - 
reachstacker

! Opracowanie optymalnego systemu 
i metod przeładunku oraz odpowiednie 
usytuowanie pojazdów samochodowych 
i zapewnienie nieustannego dopływu 
kontenerów pod urządzenia ładunkowe 
wpłynie na i usprawnienie zredukowanie 
czasu trwania poszczególnych operacji 
przeładunkowych.

! Wybór odpowiednich urządzeń przeładun- 
kowych pozwoli na obsługę większej ilości 
ładunków w ciągu określonej jednostki czasu.

WNIOSKI KOŃCOWE

PROCES PRZEŁADUNKU Z WYKORZYSTANIEM 
WOZÓW PODSIĘBIERNYCH

Rys. 6. Procesy przeładunkowe 
pomiędzy transportem śródlądowym a samochodowym

PORÓWNANIE 
OMAWIANYCH ROZWIĄZAŃ

PROCES PRZEŁADUNKU Z WYKORZYSTANIEM 
WOZÓW WYSIĘGNIKOWYCH

! Zastosowanie  jako głównych urządzeń w procesie przeładunku wozów podsiębiernych
jest niezwykle efektywne i zajmuje ok. 62 minuty, natomiast  potrzebują wozy wysięgnikowe
122 minuty. 

! Przy sprawnym rozładunku barki z wykorzystaniem suwnic nabrzeżowych oraz wozów 
podsiębiernych lub wysięgnikowych, plac składowo – przeładunkowy nie jest wymagany. 
Przedstawione rozwiązanie może być stosowane , które nie w portach o niewielkiej powierzchni
dysponują .wystarczającą przestrzenią do składowania kontenerów

 
! W przyszłości przy projektowaniu portu i jego infrastruktury warto zastosować technologię 

przeładunku obejmującą  i , co wpłynie na suwnice nabrzeżowe wozy podsiębierne
zwiększenie sprawności i efektywności procesów przeładunkowych. 

 Transport to jeden z najistotniejszych czynników wpływających na wzrost 
i rozwój gospodarczy kraju, dlatego też państwa szukają coraz to nowych 
rozwiązań dążących do osiągnięcia najbardziej konkurencyjnych i oszczędnych 
systemów transportowych.
 W Polsce, wyjątkowo nieatrakcyjnym, niedocenianym i posiadającym ukryty 
potencjał rodzajem transportu wydaje się , której zalety żegluga śródlądowa
stanowią konkretną odpowiedź na wady transportu drogowego. Z tego względu 
jej udział w transporcie krajowym powinien wzrosnąć. 
 W pracy przedstawiono propozycję zoptymalizowania organizacji 
przeładunku kontenerów TEU pomiędzy transportem śródlądowym 
a samochodowym. Zaproponowane rozwiązanie ma wpłynąć na usprawnienie 
procesów przeładunkowych oraz zminimalizować czas ich trwania poprzez 
stosowanie odpowiednich metod i urządzeń.
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