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Terminale prze∏adunkowe, a rozwój transportu intermodalnego
Integracja systemów transportowych wymaga rozwoju mi´dzynarodowych systemów po∏àczonych w jednà
sieç o du˝ych mo˝liwoÊciach przep∏ywu masy towarowej. Ju˝ od doÊç dawna mówi si´ o transporcie intermodalnym, który ∏àczy przewozy kolejowe z drogowymi
i morskimi, przy zachowaniu jednej postaci ∏adunku.
Wspieranie rozwoju transportu intermodalnego i terminali pozwala przypuszczaç, ˝e nastàpi ograniczenie
przewozów towarów transportem drogowym, który
prowadzi nie tylko do niszczenia infrastruktury drogowej, ale tak˝e powoduje zwi´kszenie emisji spalin i –
w konsekwencji – zmierza do degradacji Êrodowiska
naturalnego. Istnieje zatem koniecznoÊç zahamowania
tendencji do rosnàcego wykorzystania transportu samochodowego na rzecz transportu intermodalnego.
¸àcznikiem mi´dzy ró˝nymi systemami jest odpowiednio przystosowany do sprawnego prze∏adunku
terminal, tzn. punkt po∏o˝ony na trasach transportu
intermodalnego, w którym dokonywany jest prze∏adunek na inne Êrodki transportowe lub sk∏adowanie jednostek ∏adunkowych (rys. 1).
Szansà rozwoju transportu intermodalnego sà terminale, które mogà stanowiç istotny element optymalizacji
sieci logistycznych pod kàtem prognozowanych strumieni towarów. W procesach logistycznych sukces ca∏ego
∏aƒcucha transportu intermodalnego zale˝y od w∏aÊciwego funkcjonowania terminali, od ich zdolnoÊci i efektywnoÊci prze∏adunkowych, a tak˝e od zakresu oferowanych
us∏ug. Organizacja dzia∏ania transportu drogowego odgrywa istotnà rol´ w mo˝liwoÊciach i wydajnoÊci TI (terminala intermodalnego). Przyjazdy pojazdów drogowych
uzale˝nione sà od rozk∏adu jazdy pociàgów, od godzin
pracy terminala, a tak˝e rynku. Rys. 2 prezentuje standardowe operacje roz∏adunku i za∏adunku pociàgów zgodnie z dojazdami pojazdów drogowych.
Na rys. 2 wyró˝nione zosta∏y IV etapy pracy urzàdzeƒ
w TI. Etap I rozpoczyna si´ po przyjeêdzie pociàgu; wtedy znaczna cz´Êç pojazdów drogowych ju˝ oczekuje,
a wi´c roz∏adunek skupia si´ na obs∏udze tych pojazdów.
W przypadku, kiedy pojazdy drogowe nie docierajà na
czas, sprz´t obs∏ugowy w wolnym czasie wykorzystywany jest do przeniesienia jednostek transportu intermodalnego (JTI) do magazynu. II etap to po∏àczenie bezpoÊredniego i poÊredniego prze∏adunku z pociàgu na pojazdy
drogowe. Stadium III to transport JTI z wagonów do magazynu. Koƒczy on roz∏adunek, a wi´c mogà zostaç rozpocz´te przetaczania lub konieczne dzia∏ania spowodo-

28

Logistyka 5/2005

Rys. 1. Proces transportu intermodalnego

wane niep∏ynnoÊcià dotychczasowych operacji. IV etap to
poÊredni za∏adunek pojazdów drogowych z magazynu.
Przedstawiony powy˝ej uk∏ad zachodzi na ka˝dym
terminalu, natomiast czasy trwania poszczególnych etapów znacznie si´ ró˝nià. Etap II, III, IV to poÊredni prze∏adunek, zatem wymaga miejsca przechowywania. Przestrzeƒ ta zale˝na jest od iloÊci JTI, czasu przechowywania, sposobu uk∏adania JTI, a tak˝e od maksymalnie
mo˝liwej wysokoÊci sk∏adowania sprz´tu obs∏ugowego.

Rys. 2. Post´powanie z przyje˝d˝ajàcymi pojazdami drogowymi i pociàgami w TI[1]
Poszukiwany: Specjalista ds. Obs∏ugi Logistycznej
Schenker
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Kolejowo – drogowe terminale sà cz´Êcià mi´dzynarodowego ∏aƒcucha transportowego, zapewniajà sprz´t,
przestrzeƒ i Êrodowisko gotowe do przenoszenia JTI pomi´dzy ró˝nymi rodzajami transportu, a wi´c jest to kompleksowy system, gdzie wiele czynników jest ÊciÊle ze sobà powiàzanych (takich jak: wykorzystanie torów prze∏adunkowych, post´powanie z przyje˝d˝ajàcymi pojazdami
drogowymi, pociàgami, iloÊcià i rodzajem sprz´tu obs∏ugowego, a tak˝e obcià˝eniem pól sk∏adowych). Zastosowanie prze∏adunku w terminalach jest przyczynà wyd∏u˝enia czasu przesy∏ki o czas tracony na prze∏adunek JTI. Aby
system transportu intermodalnego zyska∏ przewag´ czasowà, nale˝y usprawniç system prze∏adunkowy w terminalach, pr´dkoÊç oraz odleg∏oÊç przewozu kolejà jednostek transportu intermodalnego. Ponadto przyj´cie wydajnego systemu rezerwacji mog∏o by doprowadziç do uzyskania wzorów przyjazdu ci´˝arówek, „dostosowanych
do dost´pnoÊci JTI”, co redukuje poÊredni prze∏adunek.
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