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Europejska intermodalna jednostka ∏adunkowa
Wprowadzenie jednego standardu intermodalnych jednostek ∏adunkowych
jest jednym z priorytetów europejskiej
polityki transportowej. Zgodnie z Bia∏à
Ksi´gà pt. „European Transport Policy for
2010”: Time to Decide1 z 2001 roku, nowa
jednostka ∏adunkowa warunkuje dynamiczny rozwój przewozów intermodalnych. Te zaÊ, wykorzystujàc przyjazne
dla Êrodowiska ga∏´zie transportu: transport morski, kolejowy i ˝eglug´ Êródlàdowà, stanowià alternatyw´ dla transportu drogowego. A w∏aÊnie zbudowanie racjonalnej alternatywy dla transportu drogowego jest najwa˝niejszym celem europejskiej polityki transportowej
w najbli˝szych kilku latach. Warto zatem
przeanalizowaç propozycj´ Komisji Europejskiej, dotyczàcà europejskiej intermodalnej jednostki ∏adunkowej2, opublikowanà w kwietniu 2003 roku.
Obecnie do intermodalnych jednostek
∏adunkowych (ILU – Intermodal Loading
Unit) zaliczamy: kontenery, nadwozia wymienne, naczepy siod∏owe i zestawy drogowe. Najwi´cej kontrowersji dotyczy
dwóch pierwszych jednostek ∏adunkowych. Z racji ró˝nic w konstrukcji oraz
w wymiarach zewn´trznych, kontenery
nie mogà byç u˝ywane zamiennie z nadwoziami wymiennymi. Kontenery dominujà w morsko-làdowych ∏aƒcuchach
transportowych, natomiast nadwozia
wymienne u˝ywane sà prawie wy∏àcznie

Tab. 1. Porównanie parametrów techniczno-eksploatacyjnych kontenerów ISO nadwozi wymiennych CEN. èród∏o: Opracowanie w∏asne

Kontenery ISO

1. Podstawowe wymiary:
d∏ugoÊç 6058mm (20ft)
lub 12192mm (40ft)
szerokoÊç 2438mm (8ft)
wysokoÊç 2438mm (8ft
lub 2591mm (81/2ft)

1. Podstawowe wymiary:
d∏ugoÊç 7150mm lub 12300mm
szerokoÊç 2500mm
wysokoÊç 2670mm

2. Wzmocniona budowa, wodoszczelne i strugo szczelne

2. Lekka budowa, cz´Êciowo wodoszczelne (nieodpowiednie dla transportu morskiego)

3. Posiada naro˝a dolne i górne

3. Posiadajà naro˝a górne i „kieszeƒ”
w podstawie

4. Mo˝liwoÊç pi´trzenia

4. Brak mo˝liwoÊci pi´trzenia

5.

5. Posiadajà sk∏adane podpory (u∏atwiajàce sk∏adowanie oraz operacje
∏adunkowe – rysunek 1)

6. Z∏e wykorzystanie przestrzenie ∏adunkowej przy za∏adunku europalet

6. Wymiary wewn´trzne stanowià wielokrotnoÊç wymiarów europalety

7. Wykorzystywane g∏ównie w transporcie morskim i rzecznym

7. Wykorzystywany g∏ównie w transporcie drogowo-kolejowym

1

2

3

4

Rys. 1. Wy∏adunek nadwozia wymiennego przy wykorzystaniu sk∏adanych podpór dolnych. èród∏o: http://www.tbm.tudelft.nl
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COM(201)370
Directive of European Parliament and of the Council on Intermodal Loading Units, COM(2003)155 final
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w po∏àczeniach làdowych typu szynadroga. Zasadnicza ró˝nica wynika z tego,
˝e nadwozi wymiennych nie mo˝na pi´trzyç i sà lepiej dostosowane do potrzeb
transportu drogowego. Kontenery, bardziej masywne, wodo– i strugoszczelne,
sà od kilkudziesi´ciu lat podstawowà
jednostkà ∏adunkowà w transporcie morskim. Klasyfikacji kontenerów dokona∏a
w latach szeÊçdziesiàtych ISO (Internationale Standarisation Organisation), natomiast unormowania wymiarów nadwozi
wymiennych dokona∏a w latach dziewi´çdziesiàtych CEN (Comite Europeen de
Normalisation) Porównanie podstawowych parametrów eksploatacyjno-technicznych uwydatnia ró˝nic´ mi´dzy tymi
jednostkami (tab. 1).
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Tab. 2. Porównanie wykorzystania przestrzeni ∏adunkowej EILU i kontenera ISO przy za∏adunku
europalet i palet angielskich. èród∏o: Directive of European Parliament and of the Council on
Intermodal Loading Units, COM(2003)155f

Europalety
1200 x 800

Palety angielskie
1200 x 1000

Short EILU 7200

18

14

Kontener 20ft ISO

11

9

7 (+63%)

5 (+55%)

Long EILU 13200

33

26

Kontener 40ft ISO

25

22

8 (+32%)

4 (+18%)

Jednostka ∏adunkowa

Ró˝nica mi´dzy EILU i ISO

Ró˝nica mi´dzy EILU i ISO

Propozycja Komisji Europejskiej definiuje nowy standard intermodalnej jednostki ∏adunkowej EILU (European Intermodal Loading Unit)3. Jednostka ta ∏àczy
w sobie zalety kontenera i nadwozia
wymiennego. Za∏o˝enia jakie przyj´to
dla nowego standardu to:
1) mo˝liwoÊç wykorzystania w czterech
ga∏´ziach transportu: kolejowym, drogowym, morskim i ˝egludze Êródlàdowej
2) uproszczony za∏adunek mi´dzy ró˝nymi ga∏´ziami transportu
3) mo˝liwoÊç pi´trzenia w minimum
czterech warstwach
4) wyposa˝enie w naro˝a górne i dolne
5) wzmocniona budowa umo˝liwiajàca
transport morzem
6) wymiary EILU stanowià wielokrotnoÊç wymiarów europalety (1200 mm
x 800 mm) i palety angielskiej (1200
mm x 1000 mm)4 i wynoszà:
– d∏ugoÊç wewn´trzna – 7200 mm
(short EILU) lub 13200 (long EILU)
z minimalnym zapasem
– szerokoÊç wewn´trzna – 2400 mm
z minimalnym zapasem
– wysokoÊç zewn´trzna – 2670 mm
7) elektroniczne zabezpieczenia antyw∏amaniowe i alarmowe.
Powy˝sze za∏o˝enia b´dà podstawà
dla szczegó∏owych zapisów normy opisujàcej nowà jednostk´. Najprawdopodobniej norma taka b´dzie wydana przez
CEN w ciàgu najbli˝szych trzech lat. Zak∏ada si´, ˝e nowa jednostka EILU, choç
nie b´dzie obowiàzujàca, stopniowo wyprze dotychczas stosowane jednostki ∏adunkowe. Bezpieczniejsza, efektywniejsza jednostka b´dzie bardziej op∏acalna,
a przez to ch´tniej stosowana przez podmioty realizujàce przewozy intermodal3
4

ne w Europie. Poniewa˝ kontenery ISO
sà eksploatowane przez 10-15 lat, taki
te˝ czas musi up∏ynàç, zanim nowa jednostka EILU zdominuje rynek europejskich przewozów intermodalnych. Szacunkowe obliczenia wykazujà, ˝e zastosowanie EILU pozwoli na zredukowanie
w przysz∏oÊci iloÊci samochodów ci´˝arowych, zaanga˝owanych w przewozy
intermodalne o ok. 25%.
Porównanie wykorzystania przestrzeni ∏adunkowej EILU i kontenera ISO przy
A) EILU 13,2 m

B) Kontener 40ft ISO

Rys. 2. Porównanie wykorzystania przestrzeni ∏adunkowej EILU 13,2m (A) i kontenera
40ft ISO przy za∏adunku europalet. èród∏o:
Directive of European Parliament and of the
Council on Intermodal Loading Units,
COM(2003)155f

za∏adunku europalet i palet angielskich
wypada zdecydowanie na korzyÊç nowej
jednostki ∏adunkowej (tab. 2 i rys. 2).
W trakcie konsultacji poprzedzajàcych
propozycj´ Komisji Europejskiej, najwi´cej zastrze˝eƒ zg∏asza∏y organizacje reprezentujàce porty i przewoêników
morskich. Ich argumenty wydajà si´ byÊ
s∏uszne. PodkreÊlajà, ˝e nowa jednostka
EILU odbiega swoimi wymiarami od kon-

Directive of European Parliament and of the Council on Intermodal Loading Units, COM(2003)155 final
Norma ISO 6780

tenerów ISO, a przez to jej u˝ycie wymagaç b´dzie:
1) zwi´kszenia rozstawu komór w ∏adowniach statków – kontenerowców
2) zmodernizowania lub wymiany urzàdzeƒ prze∏adunkowych nabrze˝nych
oraz placowych
3) zmodernizowania lub przebudowy
placów i dróg komunikacyjnych wewnàtrz terminali kontenerowych
4) zmiany technologii formowania jednostek ∏adunkowych.
Wszystkie te czynnoÊci wiàzaç si´ b´dà
z du˝ymi nak∏adami i utrudnieniami
w pracy portu czy jednostki p∏ywajàcej.
Postawiono wi´c otwarte pytanie, czy rzeczywiÊcie wprowadzenie nowego standardu jednostki intermodalnej jest op∏acalne? A mo˝e racjonalniejszym posuni´ciem jest zmiana standardu europalety?
Analizujàc za∏o˝enia, jakie przyj´to
dla nowej jednostki EILU, mo˝na sformu∏owaç nast´pujàce wnioski:
1)EILU b´dzie pierwszà jednostkà ∏adunkowà spe∏niajàcà wszystkie wymagania techniczne czterech podstawowych ga∏´zi transportu: drogowym,
kolejowym, morskim, i rzecznym
2) nowa jednostka EILU „∏àczy” wymiary
nadwozia wymiennego CEN z budowà
kontenera ISO
3) brak jest wiarygodnej analizy ekonomicznej zysków i strat zwiàzanych
z wdro˝eniem EILU na rynku europejskim
4) kontener ISO jest i pozostanie
w przysz∏oÊci podstawowà jednostkà
∏adunkowà w Êwiatowym obrocie
morskim
5) porty europejskie b´dà musia∏y dostosowaç swój potencja∏ techniczny
do równoleg∏ej obs∏ugi kontenerów
ISO i nowej jednostki EILU
6) statki kontenerowe obs∏ugujàce europejskà ˝eglug´ bliskiego zasi´gu b´dà musia∏y dostosowaç swoje ∏adownie do nowych wymiarów EILU
7) nowa jednostka EILU b´dzie dro˝sza
od porównywalnego kontenera ISO
lub nadwozia wymiennego.
Wydaje si´, ˝e niezb´dna jest pomoc
finansowa dla przedsi´biorstw, aby spe∏ni∏y okreÊlone wymagania techniczne,
warunkujàce obs∏ug´ nowej jednostki.
Najlepszym rozwiàzaniem by∏by pomoc
z bud˝etu Unii Europejskiej. Tylko wtedy
obecny sceptycyzm wobec nowego standardu mo˝e byç os∏abiony, a on warunkuje powodzenie scenariusza zawartego
w propozycji Komisji Europejskiej.
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