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Wstęp
Bardzo często przy organizacji i realizacji procesu zaopa-

trywania przez odbiorców, kontrahentów w różne produk-
ty lub środki, materiałowe czy techniczne używa się takich 
pojęć, jak: paletyzacja, konteneryzacja, systemy samo zała-
dowcze często też mechanizacja systemów transportowych 
i przeładunkowych. O zasadności stosowania na szeroką 
skalę, czy to na odcinku cywilnym czy wojskowym, rozwiązań 
określanych tymi pojęciami są przekonani wszyscy zajmują-
cy się profesjonalnym zaopatrywaniem w szerokim zakresie. 
Z tego też względu autorzy przedstawiają niektóre aspekty 
problematyki mechanizacji prac przeładunkowych w syste-
mie transportowym.

Od dawna człowiek wykorzystuje mniej lub bardziej za-
awansowane technicznie maszyny przy ładunkach, które są 
duże i ciężkie (np. materiały budowlane, elementy i konstruk-
cje wielkogabarytowe, części maszyn, odlewy itd.), oraz przy 
tzw. ładunkach masowych (typu: zboże, węgiel, nawozy).

Natomiast brak maszyny pozwalającej na mechanizację 
transportu tzw. drobnicy towarowej spowodował zastosowa-
nie rozwiązania polegającego na unifi kacji różnych ładunków, 
tworząc z nich nową postać nazwaną jednostką ładunkową. 
Ponieważ przy tworzeniu jednostek ładunkowych obowiązują 
jednakowe zasady, wszystkie jednostki jednego rodzaju są 
zatem prawie identyczne. 

Natomiast różne rodzaje jednostek ładunkowych są jed-
nak na tyle do siebie podobne, że mogą być transportowane 
tymi samy maszynami, których skonstruowanie dla tak zu-
nifi kowanej masy ładunkowej jest bardzo łatwe. Utworzenie 
jednorodnej masy ładunkowej, a więc formowanie jednostek 
ładunkowych jest zarówno punktem wyjścia, jak i warunkiem 
mechanizacji procesów transportowych. Jeden z przykładów 
powszechnie wykorzystywanej jednostki tzw. europalety zilu-
strowano na rys. 1.

Odpowiednio skonstruowane jednostki ładunkowe umożli-
wiają bezpośrednie ich ustawianie jednej na drugiej, co po-
zwala nie tylko na lepsze wykorzystanie ładowności środków 
przewozowych, ale przede wszystkim zmniejsza zapotrze-
bowanie na powierzchnię magazynową, koszty opakowania 
i czasochłonność samego pakowania.

Poza tym ułatwia sprawne i terminowe przemieszczanie 
danej jednostki przez wszystkie elementy łańcucha logistycz-
nego występujące w obrocie transportowo – towarowym bez 
zmian jej opakowania. Oznacza to duże oszczędności kosz-
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tów i robocizny, ponieważ jednostka ładunkowa uformowa-
na przez producenta może być odebrana w niezmienionym 
stanie. 

Paletyzacja jako system optymalnego i nowoczesnego pa-
kowania, przemieszczania i składowania dóbr materialnych we 
wszystkich praktycznie rodzajach transportu polega na tym, że 
utworzone w odpowiedni sposób jednostki ładunkowe mogą 
być bez rozformowania przemieszczane w sposób zmechani-
zowany w całych łańcuchach paletowych, tzn. między produ-
centem – nadawcą a kontrahentem – odbiorcą. Konieczne jest 
przy tym utworzenie odpowiednich warunków umożliwiających 
działanie tego systemu.

Wózek paletowy – rys. 2, służy do przemieszczania towa-
rów na paletach EURO oraz na platformach przystosowa-
nych do podjechania pod nie widłami wózka. Używany jest 
w halach produkcyjnych i magazynach do przemieszczania 
towarów na małe i średnie odległości, do załadunku i rozła-
dunku pojazdów oraz kontenerów. 

1. Jednostki ładunkowe
Podstawowym aspektem podjęcia wszelkich działań zwią-

zanych z paletyzacją jest posiadanie towarów uformowanych 
w jednostki ładunkowe. Są to ładunki drobnicowo – zbiorcze 
utworzone ze ściśle określonej liczby sztuk w zasadzie jed-
norodnych, stanowiących dominantę sprzedaży hurtowej. 
Są one ułożone w taki sposób, że umożliwiają samo liczenie 
i mechaniczne manipulowanie przy zapewnieniu koniecznej 
stateczności całego ładunku zarówno w czasie przewozu, jak 

Rys. 1. Palety ładunkowe EURO o wymiarach 1200×800 mm [13]
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i składowania oraz przy zachowaniu wszystkich parametrów 
technicznych ustalonych dla urządzenia, w którym lub na któ-
rym jednostka ta została uformowana. 

Do jednostek ładunkowych zalicza się także te ładunki 
drobnicowo – zbiorcze, do uformowania których nie użyto 
żadnych specjalnych urządzeń, wykorzystując jedynie fi zy-
kochemiczne właściwości wyrobów.

Występują tu najczęściej poniższe aspekty logistyczne:
 ● samoliczenie – tzn. określenie liczby danego typu towa-

rów w danej przesyłce nie drogą liczenia wyrobów, lecz 
jedynie określenia liczby jednostek ładunkowych, ponie-
waż wszystkie jednostki zawierające ten sam towar są jed-
nakowe i równe sobie. Pełne dane zapisane są w karcie 
katalogowej jednostki ładunkowej, 

 ● mechaniczny załadunek i manipulowanie – zdolność do 
mechanicznego manipulowania umożliwiająca przeniesie-
nie określonego ładunku do grupy jednostek ładunkowych,

 ● składowanie – polega na tworzeniu jednostek ładunko-
wych np. z wolno stojących stosów z pominięciem takiej 
infrastruktury magazynowej jak: regały, półki, stelaże, 
stojaki itp., stosy są piętrzone do określonej wysokości, 
w efekcie czego zmniejsza się zapotrzebowanie na po-
wierzchnię magazynową lub można w niej złożyć dużo 
więcej towarów.
Szczegółowszego wyjaśnienia wymaga określenie: domi-

nanta sprzedaży hurtowej. Jest to taka liczba towarów okre-
ślonego asortymentu, która jest najczęściej sprzedawana 
przez jednostki hurtowe. Tylko one mogą ją określić, gdyż 
znają wielkość dostaw otrzymywanych od producentów oraz 
liczbę sprzedawanych przez siebie towarów tego samego 
asortymentu. 

Skonstruowanie jednostki ładunkowej w wielkości równej 
liczbowo dominancie sprzedaży hurtowej (lub jej wielokrotno-
ści) stanowi warunek, po spełnieniu którego realne stają się 
dostawy nierozformowanych jednostek ładunkowych w ca-
łym łańcuchu paletowym, tzn. między producentem, a bez-
pośrednim odbiorcą.

Można wyróżnić podstawowe grupy jednostek 
ładunkowych: 

 ● pojemniki stanowiące tzw. mikrojednostki ładunkowe, któ-
re mieszczą się całkowicie na palecie uznanej za podsta-
wową i uprzywilejowaną w przewozach i magazynowaniu 
- rys. 4.

 ● paletowe jednostki ładunkowe występujące jako jednostki 
normalne, modułowe lub wzorcowe, utworzone z dowolne-
go ładunku i znormalizowanej palety o wym. 800×1200 mm.

 ● kontenery o znormalizowanej konstrukcji na całym świecie 
i pozostające w określonych zależnościach wymiarowych 
z pozostałymi jednostkami ładunkowymi – rys. 3.

 ● pakiety, które nie są znormalizowane wymiarowo, ponie-
waż są najczęściej kompletowane doraźnie z poszcze-
gólnych produktów/wyrobów np. serii odkuwek, różnych 
długości rur (prętów), czy arkuszy np. blachy, lub innych 
łączonych prostymi elementami.
Tylko trzy grupy jednostek ładunkowych mają ściśle okre-

ślone wymiary i pozostają w odpowiednich zależnościach 
między sobą (także i w odniesieniu do ciężaru całkowite-
go). Mimo różnych wymiarów pakietów istnieje jednak ten-
dencja do utrzymywania ich także w pewnych modułach 
ładunkowych. 

Zgodność wymiarowa ma olbrzymie znaczenie praktycz-
ne, ponieważ pozwala na prawie maksymalne zagospodaro-
wanie przestrzeni ładunkowej zarówno w nadwoziach środ-
ków transportowych, pomieszczeniach magazynowych, jak 
i w wielkich kontenerach.

Rys. 2. Typoszereg wózków paletowych ręcznych [13]

Rys. 4. Skrzyniopalety [13]

Rys. 3. Kontenery techniczne [13]
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2. Logistyka procesów paletyzacji
Łańcuchy logistyczne realizowane w ramach paletyzacji 

sprowadzają się w dużej mierze do przemieszczania jedno-
stek ładunkowych przy użyciu sprzętu mechanicznego. Prze-
mieszczanie to ma miejsce w relacjach: pojazd – magazyn 
i odwrotnie oraz na pojeździe i w magazynie. O ile prace 
w magazynie polegają przede wszystkim na piętrzeniu jed-
nostek ładunkowych (czyli na przemieszczaniu ich w płasz-

czyźnie pionowej), o tyle prace na pojazdach lub przeładunki 
mogą mieć bardziej złożony charakter.

Najpopularniejszym sprzętem stosowanym przy przeła-
dunkach jednostek spaletyzowanych są wózki widłowe, które 
dzielą się na:

 ● wózki widłowe unoszące służące wyłącznie do przemiesz-
czania towarów w poziomie,

 ● wózki widłowe podnośnikowe służące zarówno do prze-
mieszczania poziomego, jak i pionowego (piętrzenie),
W przeładunkach jednostek spaletyzowanych między po-

jazdem a magazynem występują poniższe elementy łańcu-
cha logistycznego:

 ● przeładunki z placu składowania na samochód lub odwrot-
nie – rys. 5,

 ● przeładunki z placu do wagonu kolejowego krytego lub 
otwartego (platforma, węglarka) i odwrotnie,

 ● przeładunki z rampy magazynowej do wagonu bądź sa-
mochodu oraz przeładunki bezpośrednie między wago-
nem i samochodem.
Przeładunki w każdym łańcuchu można zrealizować od-

powiedniego typu wózkami widłowymi spalinowymi, bądź 
akumulatorowymi. 

Załadunek (lub rozładunek) wagonu może wymagać sto-
sowania żurawia lub suwnicy z zawiesiem widłowym do pod-
noszenia jednostki paletowej ponad wysoką ścianę wagonu. 

Obsługa wagonu krytego (kontenera) z poziomu placu ła-
dunkowego (bez rampy) wymaga współpracy wózka podno-
śnikowego (który stawia paletę z ładunkiem do drzwi wagonu 
lub kontenera) z wózkiem unoszącym pracującym wewnątrz 
wagonu.

Przeładunki z poziomu rampy do wnętrza pojazdu – po za-
stosowaniu mostka ładunkowego – mogą polegać na wjeż-
dżaniu wózków unoszących lub podnośnikowych bezpośred-
nio z rampy do samochodu – rys. 6, lub wagonu. Podobnie 
przebiega przeładunek między wagonem i samochodem.

Współpraca wózka podnośnikowego, dowożącego ładu-
nek do drzwi wagonu krytego, z wózkiem unoszącym pracu-
jącym wewnątrz wagonu może mieć również miejsce w wy-
padku wózka podnośnikowego ze zbyt wysokim masztem, co 
uniemożliwia jego wjazd do wagonu kolejowego.

Aby zapewnić sprawny przebieg przeładunków, konieczne 
jest dysponowanie urządzeniami pomocniczymi, takimi jak 
mostki ładunkowe oraz zawiesia widłowe. Mostki są niezbęd-
ne w wypadku ramp, natomiast tracą znaczenie, gdy przeła-
dunek odbywa się bez rampy. Zawiesia widłowe do palet są 
urządzeniami, które umożliwiają stosowanie wszelkich dźwi-
gnic ze zbloczem hakowym do manipulowania spaletyzowa-
nymi jednostkami ładunkowymi.

Przy załadunku samochodów należy przestrzegać równo-
miernego obciążenia skrzyni ładunkowej zarówno w stosun-
ku do osi podłużnej pojazdu, jak i w odniesieniu do szero-
kości skrzyni. Luzy między jednostkami ładunkowymi należy 
zapełniać tak, aby nie dopuścić do przesuwania się ładun-
ku w czasie ruszania, jazdy i hamowania. Luzy te zapełnia 
się bądź pustymi paletami stawianymi prostopadle do pod-
łogi wagonu i kierunku jazdy, bądź też używa się poduszek 
pneumatycznych.

W przewozach samochodowych można stosować rów-
nież kliny o specjalnej kolcowatej konstrukcji – rys. 7. Klin 
paletowy (metalowy, lub z tworzywa sztucznego) umieszcza 

Rys. 5. Podnośniki widłowe do przeładunku kontenerów o masie 
ponad 20 t [13]

Rys. 7. Wariant konstrukcyjny klina [13]

Rys. 6. Rampa w wariancie klasycznym [13]



AUTOBUSY296

się między podłoga a jedną z desek skrajnej palety w celu 
przeciwdziałania przesuwaniu się jednostek ładunkowych.

Przemieszczanie palety z ładunkiem (lub bez) w poziomie 
(przewozy lokalne) może być wykonywane – w zależności od 
odległości – w różny sposób. Jeżeli odległość nie przekra-
cza 100 m, wówczas można użyć podnośnikowego wózka 
widłowego.

Jeżeli jednak odległość jest większa np. na terenie za-
kładu, należy stosować wózki platformowe (jezdniowe) lub 
przyczepy platformowe z ciągnikiem. W punkcie początko-
wym trasy przewozu wózek podnośnikowy układa palety na 
platformie w punkcie końcowym – drugi wózek zdejmuje je.

Wyróżnia się następujące wózki jezdniowe:
 ● wózek jezdniowy naładowny, na którym ładunki są nałado-

wane ręcznie lub za pomocą urządzenia mechanicznego 
nie związanego z wózkiem,

 ● wózek jezdniowy unoszący mający urządzenie do uno-
szenia ładunku na wysokość konieczną do pomieszczenia 
ładunku,

 ● wózek jezdniowy podnośnikowy mający urządzenie do 
podnoszenia ładunku na dowolną wysokość w granicach 
określonych konstrukcją,

 ● wózek jezdniowy ciągnikowy służący do ciągnięcia wóz-
ków/przyczepek naładowanych nie napędzanych – rys. 8.
Wśród wymienionego sprzętu wiodącą pozycję zajmują 

miejsce wózki podnośnikowe, na które zapotrzebowanie jest 
największe. 

Podsumowanie
Powszechne stosowanie systemu jednostek ładunkowych 

podczas produkcji, jak i dystrybucji i transportu posiada do-
datkowe zalety i gwarantuje duże oszczędności będące wy-
nikiem m. in:

  redukcji personelu/robotników zatrudnionych przy czynno-
ściach ładunkowych,

  znaczne skrócenie czasu postoju środków transportowych 
podczas wykonywania tego typu prac,

  zmniejszenia liczby środków transportowych użytych do 
przewozu ze względu na zwiększenie ładowności,

  zmniejszenia potrzebnej powierzchni magazynowej 
w związku z innym sposobem składowania, co pozwala 
na likwidację regałów, szaf, stojaków i innego wyposaże-
nia w odniesieniu do tych artykułów, które nadają się do 

uformowania w jednostki ładunkowe i mogą być ustawione 
w wolno stojące stosy,

  mniejszej liczby niezbędnych opakowań – towary prze-
znaczone do przewozu są chronione opakowaniami 
transportowymi, ale możliwość formowania jednostek ła-
dunkowych za pomocą odpowiednich urządzeń (palety, 
kontenery) eliminuje potrzebę stosowania tych opakowań.
Oszczędność uzyskuje zarówno producent, przewoźnik, 

pośrednik jak i konsument. 
Występują również inne efekty np. ergonomiczno-este-

tyczne, do których należy zaliczyć m. in:
  ograniczenie i częściową eliminację wysiłku pracowników 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy przy tego typu 
pracach,

  polepszenie estetyki i warunków pracy,
  uproszczenie i przyśpieszenie czynności związanych 
z kontrolą i ewidencjonowaniem przesyłek,

  zabezpieczenie lub ograniczenie możliwości niekontrolo-
wanego dostępu i zaboru paletyzowanego towaru.
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Some logistical aspect of transport-related works

Abstract
The article presents some aspects connected with transportation units simplifying the conduction of loading and unloading. 

The basic types of units have been characterized and attention was paid to the mutual compatibility and the possibility of 
combining loads, and, in addition, also some transportation processes, as well as logistic aspects connected with them, have 
been presented. The article also contains fi gures constituting a graphical illustration of the analyzed issues. 

Key words: unit load, pallets, containers, reloading.
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