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ORGANIZACJA PROCESU PLANOWANIA SKŁADOWANIA KONTENERÓW  

W INTERMODALNYM WĘŹLE KOLEJOWO-DROGOWYM 

 

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu zmian dat odbioru kontenerów na ilość operacji przeładun-

kowych w intermodalnym węźle kolejowo-drogowym. Zaproponowano algorytm zmniejszenia ilości operacji przeładunkowych, 

który uwzględnia zwiększenie buforu czasowego pomiędzy składowanym w stos kontenerami.   

 

1. ZNACZENIE TRANSPORTU INTERMODALNEGO  
W POLSCE 

Polski transport intermodalny, pomimo istotnego rozwoju infra-
struktury punktowej oraz znaczących nakładów na infrastrukturę 
liniową jest dużo słabiej wykorzystany niż w krajach wysoko rozwi-
niętych w Europie. Mimo, że średnia gęstość terminali w przelicze-
niu na powierzchnię kraju wynosi około 1 terminal na dziesięć tysię-
cy km2 (dla porównanie w Niemczech jest to 4,2 terminala na 
10 000 km2), to dzięki zwiększeniu obsługi towarów w przesyłkach 
kontenerowych w ostatnich 2 latach (wzrost TEU w 2015r. o ponad 
3,4 % w stosunku do 2014r.) widać wyraźnie wzrost zainteresowa-
nia tą formą transportu ładunków. Imponujące są również nakłady 
(budżet 2016 to ok. 4,0 mld PLN, czyli o 25% więcej niż 2015r. [1]), 
jakie rząd polski chce przeznaczyć na rozwój infrastruktury liniowej 
z Funduszu Kolejowego. Oznacza to, że Polska ma szansę znacz-
nie zwiększyć obsługę przesyłek kontenerowych, co odpowiada 
światowym tendencjom, zgodnie, z którymi wzrost przewozów 
kontenerowych na świecie wyniósł ok. 7% w stosunku do 2013r [2]. 

Na szczególną uwagę zasługuje przepustowość naszych ro-
dzimych portów morskich (Gdańsk i Gdynia). Mimo, że są w stanie 
obsłużyć rocznie blisko 3,2 mln TEU to cały obrót kontenerowy w 
Polsce w 2015 roku wyniósł zaledwie 1,152 mln TEU [3]. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy są ograniczenia wynikające z niedoinwesto-
wanej infrastruktury liniowej (linie kolejowe, stacje rozrządowe, itp.), 
infrastruktury drogowej oraz punktowej (terminale, układ torowy, tory 
postojowe, itp.).  

Kolejnym wyzwaniem jest otwarcie kolejowych korytarzy trans-
portowych w relacji Polska – Chiny, które prawdopodobnie znaczą-
co zwiększą obrót kontenerowy w świetle podpisanych międzyrzą-
dowych listów intencyjnych. Ten „Nowy Jedwabny Szlak” może się 
stać w najbliższym czasie bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem go-
spodarczym dla naszego kraju, z uwagi na to, że transport kolejowy 
ma niższe koszty w porównaniu do transportu lotniczego oraz szyb-
sze dostawy w porównaniu do transportu morskiego. Stąd też moż-
na się spodziewać, że Polska w najbliższym czasie będzie między-
narodowym „hub-em”, obsługującym wymianę handlową w relacji 
Europa – Azja. 

2. SPECYFIKA PRACY INTERMODALNYCH WĘZŁÓW 
KOLEJOWYCH 

Bariery wynikające z niedoinwestowanej infrastruktury liniowej 
będą w najbliższym czasie niwelowane. Jest to równocześnie naj-
lepszy moment, aby przyjrzeć się organizacji i ewentualnie uspraw-

nić procesy zachodzące w infrastrukturze punktowej, a w szczegól-
ności w intermodalnych węzłach kolejowo-drogowych (IWK-D). 
Dobrze zaprojektowana i zarządzana infrastruktura punktowa (w 
artykule zawężono badania do IWK-D) może zredukować czas i 
ilość operacji logistycznych w węzłach przeładunkowych i tym sa-
mym zwiększyć ich efektywność i wydajność. Stąd głównym celem 
zarządzania takim terminalem staje się zbilansowanie mocy przeła-
dunkowych związanych z przyjmowaniem, składowaniem i dalszym 
dystrybuowaniem kontenerów. W efekcie dąży się osiągania mak-
symalnej tzw. „przepustowości kontenerowej”, czyli minimalizowania 
czasu pobytu kontenerów na terminalu z jednoczesnym zwiększa-
niem liczby obsługiwanych kontenerów. Podstawą zarządzania 
przepływem kontenerowym w IWK-D jest plan rozładunkowo-
załadunkowy. Jego zadanie koncentruje się na redukcji czasu po-
stoju pociągu na terminalu, a przypadku ograniczenia toru i dziele-
nia pociągu na części, redukcji ilości operacji rozrządowych, czasu 
oczekiwania wagonów na rozładunek na bocznicach kolejowych czy 
czasu eksploatacji lokomotyw. Jeżeli plan działa poprawnie, to 
część kontenerów jest automatycznie przeładowywane z wagonów 
na specjalne samochody i transportowane do klientów. Jednak są to 
operacje rzadsze niż pełny cykl obsługi kontenera, czyli rozładowa-
nie (wjazd kontenera na plac), składowanie i załadowanie (wyjazd 
kontenera z placu). W przypadku składowania, pojawia się kolejny 
problem, związany z ograniczoną powierzchnią terminala, co wy-
musza tworzenie piętrowego systemu układania kontenerów w tzw. 
stosy. Zaletą takiego rozwiązania jest mniejsza powierzchnia po-
trzebna do składowania kontenerów, natomiast wadą – ogranicze-
nie elastyczności operowania kontenerami. Ta trudność dodatkowo 
pogłębiona zostaje koniecznością odpowiedniego rozplanowania 
dróg i ścieżek dla transportu kontenerów za pośrednictwem różnych 
typów urządzeń przeładunkowych w taki sposób, by maksymalnie 
zredukować ilość operacji przeładunkowych. Liczba czynników 
oddziałowujących na sprawne zarządzanie IWK-D, pokazuje, że nie 
ma idealnego, modelowego terminala kontenerowego. Terminal, 
którego zasobami są plac składowy oraz urządzenia przeładunkowe 
(suwnice planowe, wozy wysięgnikowe – kalmary, wozy podsiębier-
ne, wozy do składowania pustych kontenerów, ciągniki terminalowe 
i inne) może stosować różną organizację pracy. Stąd też umiejętno-
ści organizacyjno-planistyczne stanowią podstawę osiągania mak-
symalnej „przepustowości kontenerowej” w intermodalnym węźle 
kolejowo-drogowym. 
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3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PLANISTYCZNE 
BADANEGO INTERMODALNEGO WĘZŁA 
KOLEJOWO-DROGOWEGO   

Badany intermodalny węzeł kolejowo-drogowy (IWK-D) należy 
do znaczącego na rynku krajowym przewoźnika kolejowego. Cha-
rakteryzuje się on ograniczoną powierzchnią składowania i manew-
rowania, krótkim torem kolejowym, (co wymusza dzielenie składu 
pociągu na dwie części) oraz ograniczoną ilością wozów wysięgni-
kowych (kalmarów). Z wymienionych zasobów, krytycznym jest 
przede wszystkim plac składowania kontenerów oraz plac manew-
rowy dla samochodów ciężarowych (przywożących i zabierających 
kontenery transportem drogowym). Stąd też rozwiązanie problemu 
przyjmowania i wydawania kontenerów jest najważniejszym zada-
niem organizacyjnym w zarządzaniu terminalem. We wcześniej-
szych publikacjach, autorzy niniejszego artykułu, zaproponowali 
algorytm rozładowywania i ładowania kontenerów w badanym ter-
minalu [4].  Przedstawiony algorytm rozładowywania i składowania 
kontenerów uwzględnił bardzo ogólnie możliwe zmiany terminów 
tzw. „ruchów kontenerów” na placu. Oznacza to, że na podstawie 
danych statystycznych można zauważyć, że dystrybucja (odbiór) 
kontenerów z placu składowego jest niezgodna z planowanymi 
terminami.  Opóźnienia spowodowane są najczęściej zmianami 
wprowadzanymi przez odbiorców kontenerów (klientów terminala), 
co jednak znacząco wpływa na organizację pracy w samym węźle 
intermodalnym (IWK-D). W efekcie tych zmian, praca w węźle wiąże 
się z ciągłymi, wcześniej nieplanowanymi ruchami kontenerów tj. 
zmianami położenia na placu składowym [5]. Porównując terminal 
(IWK-D) do typowego komercyjnego centrum logistycznego można 
przyjąć, że wydłużenie czasu składowania kontenera (jednostki 
logistycznej) o kolejny dzień przynosi dodatkowy przychód. Jednak 
w badanych przypadkach, trudno jest określić koszty magazynowa-
nia kontenera z uwagi na brak rzeczywistej daty jego odbioru oraz 
trudności w przewidzeniu ilości ruchów na placu składowym (ilości 
zmiany lokalizacji). Stąd też nieplanowane utrzymanie kontenera na 
placu może generować koszty niepokrywane w przychodach. Ozna-
cza to, że rozliczanie kosztów za czas jego składowania nie 
uwzględnia ilości ruchów związanych z jego przemieszczaniem, 
zaangażowania sprzętu technicznego i pracowników odpowiedzial-
nych za operacje przeładunkowe oraz planowanie alokacji kontene-
rów na placu składowym. Każdy dodatkowy ruch urządzenia dźwi-
gowego wiąże się ze wzrostem kosztów jego pracy oraz ogranicze-
niem dostępności do wykonywania planowanych funkcji operacyj-
nych (bieżących), czyli rozładowywania i ładowania kontenerów 
z/na pociąg, a także z/na samochód ciężarowy. Stąd, w badanym 
węźle intermodalnym (IWK-D), największy nacisk kładzie się na 
sposoby elastycznego ustawiania kontenerów uwzględniające 
prawdopodobne zmiany planowanych dat dostaw i odbiorów konte-
nerów.  

Problem badawczy dotyczył obserwacji i koncepcji redukcji ilo-
ści operacji przeładunkowych w węźle (IWK-D) poprzez analizę 
dostaw kontenerów do węzła, ich składowania oraz redystrybucję 
(odbiór z placu składowego przez samochody ciężarowe) przy 
maksymalnym ograniczeniu ruchów urządzeń dźwigowych. Chodzi-
ło o to, aby tak zaplanować miejsca składowania przyjmowanych 
kontenerów na placu (uwzględniając składowanie stokowe), aby 

ograniczyć ilość ich przestawień z uwagi na rzeczywiste daty odbio-
ru (ograniczyć ilość operacji dźwigowych). Punktem odniesienia jest 
sytuacja przedstawiona na rysunku 1. W momencie wjazdu pociągu 
z kontenerami na terminal, znane są terminy odbioru kontenerów 
przez klientów. Dlatego daty odbioru w metodzie układania kontene-
rów (w stok, z uwagi na ograniczony plac kontenerowy) powinny być 
zbliżone do zasady LIFO (ostatni kontener zestawiony na plac 
składowy, czyli łatwo dostępny, powinien mieć najwcześniejszą datę 
odbioru tj. ładowania na samochód ciężarowy i redystrybuowania do 
klienta).   

 
Rys. 1. Metoda redystrybucji kontenerów na placu terminalowym 
(IWK-D). Opracowanie własne. 

 
Takie wykorzystywanie zasady LIFO w procesie planowania w 

znaczący sposób ogranicza pracę urządzeń dźwigowych. Chodzi 
przede wszystkim o ilość ruchów kontenera, do których zalicza się: 
podniesienie kontenera z wagonu, opuszczenie kontenera na plac 
składowy, podniesienie kontenera z placu składowego, załadowanie 
kontenera na samochodów transportowy, podniesienie kontenera z 
placu składowego, odstawienie kontenera i inne pole placu składo-
wego. 

Zatem podstawowym założeniem prowadzonych badań było 
przyjęcie zasady, że jeden kontener przyjmowany na plac składowy 
powinien być obsłużony możliwie najmniejszą ilością ruchów (najle-
piej 4 ruchy) tzn.: 
– podnieść kontener z pociągu,  
– postawić kontener na plac składowy,  
– podnieść kontener z placu składowego,  
– załadować kontener na samochód transportowy. 

Dodatkowe przestawienia kontenerów na placu składowym 
równoznaczne jest ze zwiększeniem ilości ruchów urządzeń dźwi-
gowych (powyżej 4 ruchów). W przyjętych badaniach nie ujęto 
sytuacji, gdy kontener przeładowywany jest bezpośrednio z pociągu 
na samochód ciężarowy (2 ruchy urządzeń dźwigowych), ponieważ 
jej występowanie jest stosunkowo rzadkie. Wynika to, ze zbyt wyso-
kich kosztów utrzymywania składu (pociągu) na terminalu, determi-
nowanych czasem przeładunku z pociągu na samochód ciężarowy.  

4. ANALIZA PROWADZONYCH BADAŃ 

Badania prowadzono przez kilka miesięcy z wykorzystaniem 
autorskiego oprogramowania do zarządzania węzłem intermodal-
nym. Ze zbioru różnych funkcjonalności, do prowadzonych analiz, 
wybrano dane dotyczące awizacji pociągów wysyłanych do termina-
la z portów morskich, dane potwierdzające odbiór kontenerów przez 
klientów za pośrednictwem samochodów ciężarowych oraz genero-
wane zadania przeładunku do urządzeń dźwigowych z identyfikacją 
wszystkich ruchów dotyczących zidentyfikowanego kontenera. Jak 
pokazano na rysunku 2 (obraz na tablecie operatora urządzenia 
dźwigowego), każde zadanie kierowane do operatora urządzenia 
dźwigowego posiadało datę wysłania zadania, numer kontenera, 
miejsce pobrania i miejsce odłożenia. 
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Rys. 2. Obraz rejestratora zadań operacji przeładunkowych 

 

 Na tej podstawie, w bazie danych zgromadzono informację o 
wszystkich ruchach zarejestrowanych do konkretnych kontenerów w 
badanym przedziale czasu. Z uwagi na decyzję, jaką mógł podjąć 
operator w trakcie wykonywania operacji przeładunkowych tzn. 
odrzucić zadanie lub zmienić położenie kontenera na placu, wszyst-
kie informacje zostały zapisywane do bazy danych i tym samym 
gwarantowały rejestrację i śledzenie ruchów wykonywanych na 
każdym zidentyfikowanym (wprowadzonym na plac składowy IWK-
D) kontenerze.  

 W efekcie przeprowadzonych badań uzyskano następujące 
dane statystyczne, które przedstawiono w tabeli 1. Dane wyraźnie 
wskazały, że w badanym węźle intermodalnym jest duży potencjał 
do poprawy zarówno procesu planowania jak również ograniczenia 
ilości operacji przeładunkowych (tylko 54% kontenerów było obsłu-
giwane 4 ruchami dźwigowymi). Jednocześnie dokonano pomiaru, 
jakie jest rzeczywiste opóźnienie w dniach, w odbiorach kontenerów 
przez klientów z placu składowego w stosunku do dat planowanych. 
Wynik badań w postaci procentowego podział kontenerów ze 
względu na ich opóźnienia odbioru w stosunku do dat planowanych 
przedstawiono w tabeli 2.  

 

Tab. 1. Procentowy podział kontenerów ze względu na ilość ruchów 
dźwigu koniecznych do ich obsługi 

Ilość ruchów dźwigu do zidenty-
fikowanych kontenerów w 
badanym okresie czasu na 

placu składowym 

Procentowy udział 
przyjętych kontenerów 

na plac 
(w odniesieniu do 

ruchów) w % 

Procentowy udział 
przyjętych kontenerów na 

plac (narastająco) 
w % 

4 ruchy 54 54 

6 ruchów 25 79 

8 ruchów 10 89 

powyżej 8 ruchów 11 100 
 

Tab. 2. Procentowy podział kontenerów ze względu na ich opóźnie-
nia w stosunku do planowanej daty odbioru 

Opóźnienie odbioru kontene-
rów względem dat planowa-

nych w badanym okresie 
czasu na placu składowym 

Procentowy udział 
kontenerów, dla których 
nastąpiło opóźnienie w 

odbiorze 
w % 

Procentowy udział konte-
nerów, dla których nastą-

piło opóźnienie w odbiorze 
(narastająco) w % 

0 dni 47 47 

1 dzień 36 83 

2 dni 11 94 

powyżej 2 dni 6 100 

Jak widać w tabeli nr 2, blisko połowa ( 47%) kontenerów 
przyjmowanych i odbieranych jest zgodnie z planowaną datą. Dla 
83 % kontenerów data odbioru jest zgodna z planowaną lub jest 
opóźniona o jeden dzień. Dla 94 % kontenerów data odbioru jest 
zgodna z planowaną lub opóźnioną o jeden lub co najwyżej o dwa 
dni. Ewentualne działania optymalizacyjne powinny, więc się ogra-
niczać do tych grup (odbiór spóźniony o jeden ewentualnie dwa 
dni). 

Opóźniony odbiór kontenera może wiązać się z koniecznością 
jego przestawienia w sytuacji, gdy kontener leżący pod nim musi 
zostać odebrany wcześniej. Stąd też próba znalezienia algorytmu, 
który pozwoliłby na takie ułożenie kontenerów by zminimalizować 
ilość dodatkowych ruchów dźwigu, które są głównym źródłem do-
datkowych kosztów. Proponowany algorytm powinien też uwzględ-
nić przewidywaną do obsługi ilość kontenerów, to od niej, bowiem i 
od powierzchni, na której mają być składowane kontenery zależy jak 
wysokie będą stoki zbudowane z kontenerów. Ponieważ jednak ich 
ilość się nieustannie zmienia, zgodnie z awizowaną z portu informa-
cją o wyjeździe pociągów kierowanych do węzłów intermodalnych 
(IWK-D) to operacje te muszą być przedmiotem nieustannej iteracji.  

Przedmiotem poszukiwania usprawnień i optymalizacji wybra-
nego procesu jest analiza przewidywanej powierzchni potrzebnej do 
składowania kontenerów oraz ich rozkładu na tej powierzchni. W 
badanym przypadku poszukiwano optymalnego rozłożenia kontene-
rów, które pozwoliłoby na zminimalizowanie liczby ruchów urządzeń 
dźwigowych koniecznych do ich obsługi. Jako kryterium optymaliza-
cji tego procesu przyjęto koncepcję takiego rozmieszczania konte-
nerów by do minimum ograniczyć operacje dźwigowe. W rozwiąza-
niu zadania założono, że przyjmowanie kontenerów na powierzch-
nię składową i ich wydawanie na środki transportowe (samochód 
ciężarowy), nie może zakłócać oraz zwiększać ilości następnych 
operacji dźwigowych. Chodziło przede wszystkim o operacje prze-
mieszczania (rozumianą, jako rozładunek z pociągu), przestawiania 
(zdejmowania lub zmianę położenia kontenera niebiorącego udziału 
w załadunku) i układania piętrowego kontenerów (ustawiania konte-
nerów jeden na drugim w stosie, czyli w kolumnach obok siebie lub 
wyspowo, kiedy kolumna nie sąsiaduje z innymi) na ograniczonym 
placu składowym badanego IWK-D. Zatem warunkami brzegowymi 
opracowanej koncepcji było: 
a) ograniczenie powierzchni składowej placu IW-D, 
b) piętrowe układanie kontenerów (jeden na drugim), przy czym 

system układania zakładał następujące warunki uzupełniające: 

 kontenery ustawiane jeden na drugim muszą być tego sa-

mego typu (tj. tej samej długości liczonej w stopach, np. 40-

stopowe), 

 maksymalna ilość kontenerów ustawiana jeden na drugim 

wynosi 5 w stosie (kolumny kontenerów stojące obok siebie) 

lub 3 gdy kolumna kontenerów jest nie osłonięta innymi, 

 kontenery pełne nie mogą być składowane na kontenerach 

pustych, 

c) ograniczenie ilości dźwigów do rozładowywania i załadowywa-

nia kontenerów (tzw. kalmarów), 

d) wcześniejsza awizacja (lista kontenerów otrzymywana od 
zleceniodawcy - klienta) kontenerów do rozładunku lub za-
ładunku na samochód. 

Na podstawie przeprowadzonych badań, zmodyfikowano 
wcześniej opracowany algorytm [4], który w fazie obecne jest im-
plementowany do wykonanej na zlecenie aplikacji komputerowej tj. 
systemu zarządzania węzłem intermodalnym. Algorytm przedsta-
wiający sposób ustawiania kontenerów uwzględniający zmiany dat 
odbioru kontenerów w świetle przeprowadzonych danych zaprezen-
towano na rysunku 3. 
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Rys. 3. Koncepcja redukcji ilości ruchów kontenerowych w intermodalnym węźle terminalowym (IWK-D) (opracowanie własne). 

PODSUMOWANIE 

Intermodalne Węzły Kolejowe często przedstawia się, jako wą-
skie gardło w łańcuchu transportowym, Ciągły wzrost obrotu konte-
nerami powoduje z drugiej strony, że stawiane są im coraz wyższe 
wymagania. W wyniku ostrej konkurencji panującej na tym rynku 
operatorzy terminali kontenerowych, by sprostać stawianym im 
wymaganiom, muszą usprawniać funkcjonowanie węzłów intermo-
dalnych poprzez analizowanie i usprawnianie wszystkich wykony-
wanych tam procesów, a zwłaszcza tych, które w szczególny spo-

sób przyczyniają się do wzrostu kosztów. Stworzenie algorytmów 
usprawniających procedury logistyczne oraz ich wielokryterialna 
analiza mogą przyczynić się do wzrostu efektywności funkcjonowa-
nia węzłów. Naturalnie nie należy zapominać o specyficznych uwa-
runkowaniach w każdym z nich. Każdy węzeł funkcjonuje na nieco 
innych zasadach i jest inaczej skonfigurowany tzn. różni się po-
wierzchnią składowana kontenerów, odległościami pomiędzy bufo-
rami, rampami wyładowczymi, rampami załadowczymi, drogami 
komunikacyjnymi, a przede wszystkim odległościami pomiędzy 
sektorami, gdzie składowane są kontenery. Usprawnianie operacji 
powinno być, więc dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Nie 
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należy też zapominać, że przedstawiony powyżej system uspraw-
nienia redystrybucji kontenerów na placu terminalowym (IWK-D) i 
jego specyfikacja w postaci algorytmu ma liczne ograniczenia. M.in. 
nie uwzględniono w modelu analizy dotychczasowych zachowań 
klientów. Pozwoliłaby ona na precyzyjniejsze ustawienie kontene-
rów w zależności od indywidualnej historii danego klienta, tzn. kon-
tenery klientów, którym częściej zdarzają się opóźnienia w odbiorze 
kontenerów, stawiane byłyby od razu na miejscach, których data 
odbioru korygowana by była o opóźnienie wynikające z dotychcza-
sowej historii. 
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Organization of the process of planning storing containers  
in the intermodal train-road hub 

Summary: In the article submitted the results research of 

relating to the influence of the changes of the dates of the 

reception of containers on the quantity of trans-shipping 

operation in the intermodal train-road hub. Proposed the 

algorithm of the decrease of the quantities of trans-shipping 

operation, which takes into consideration the increase of time 

buffer between warehoused in the heap by containers. 
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