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PROJEKT TERMINALU KONTENEROWEGO 

 

W artykule omówiony został projekt terminalu kontenerowego, którego zadaniem jest przeładunek oraz składowanie Zuni-

fikowanych Jednostek Ładunkowych. Wskazano proponowane miejsce lokalizacji inwestycji oraz obliczono podstawowe para-

metry terminalu. 

 

WSTĘP 

Transport multimodalny jest odzwierciedleniem postępu tech-
nicznego oraz prób dostosowywania się do coraz większych wyma-
gań klienta w zakresie transportu ładunków. Przy wykorzystaniu 
odpowiednich środków transportu można uzyskać płynny przepływ 
towaru od producenta do klienta. Nabywca wymaga, aby towar 
dostarczony mu był „pod drzwi” jednak nie angażując do samego 
procesu transportu producenta, ponieważ wymagało by to od niego 
zaangażowania dodatkowego czasu i środków finansowych. System 
transportu „dom – dom” poprzez multimodalizm pozwala na skróce-
nie czasu obsługi klienta. Warunkami wystąpienia tego rodzaju 
transportu są: 
– użycie co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu, 
– wystąpienia tylko jednej umowy na przewóz, 
– wystąpienia jednego operatora logistycznego. 

Ideą transportu multimodalnego oprócz wykorzystania różnych 
środków transportu jest by cały proces przewozu został dokonany 
przez jedną firmę. Ustala ona cenę zawierającą całkowity koszt 
transportu, wypisuje jeden dokument przewozowy oraz ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za towar. Wykorzystuje specyficzne 
cechy dla poszczególnych gałęzi transportu. Pozwala to na: 
– obniżkę globalnego kosztu procesu transportowego i jednocze-

śnie niższą cenę oferowaną klientowi,  
– zwiększenie liczby możliwych wariantów przewozowych (duże 

znaczenie dla zleceniodawców zaangażowanych w handel mię-
dzynarodowy), 

– podniesienie jakości usług – szybsze dostawy, lepsza dostęp-
ność do usług transportowych, mniejsze ryzyko uszkodzenia 
towaru. 
 
Najczęściej spotykanymi rodzajami transportu multimodalnego 

są: 
– przewozy szynowo – drogowe 
– przewozy lądowo – wodne 
– przewozy kontenerowe 

 
Przewozy szynowo - drogowe polegają na tym, że na głów-

nym odcinku przewozowym środek transportu drogowego (samo-
chód ciężarowy z przyczepą lub bez, ciągnik siodłowy z naczepą, 
sama naczepa, nadwozie wymienne) wraz z umieszczonym w nim 
ładunkiem, korzysta z usługi przewozowej transportu kolejowego. 
Natomiast sam dowóz i odwóz ładunku do i z stacji końcowych 
zapewnia środek transportu samochodowego.  

Przewozy lądowo-promowe mają miejsce wówczas, gdy 
środki transportu lądowego (ciężarówki, ciągniki siodłowe z nacze-
pami, naczepy, wagony kolejowe) przewożone są promami morski-

mi. Do najbardziej uczęszczanych rejonów kursowania promów 
zaliczamy akweny morskie Europy (zwłaszcza mórz Bałtyckiego, 
Północnego Śródziemnomorskiego) oraz Azji Południowo-
Wschodniej.  

Przewóz kontenerowy jest silnie związana z transportem mul-
timodalnym. Zunifikowano przewożone ładunki. Środki transportu 
nie przewożą stricte towaru, lecz właśnie kontener, który jest stan-
daryzowanym opakowaniem. Fakt ten umożliwił zbliżenie się róż-
nych gałęzi transportu, szczególnie morskiego, kolejowego i samo-
chodowego. Zunifikowanie jednostek ładunkowych oraz wymogi 
prawidłowego efektywnego użytkowania kontenerów upodobniło 
sposoby warunków przewozu poszczególnymi gałęziami transportu. 
Ten typ przewozów umożliwił najbardziej rozwój infrastruktury punk-
towej, m.in. terminali kontenerowych, którym to będzie poświęcony 
dalszy ciąg artykułu. 

1. TERMINAL KONTENEROWY 

System terminali kontenerowych w Polsce wciąż się rozwija. 
Zbudowane do tej pory 27 takich punktów transportowych, w trakcie 
budowy jest kilka następnych. Najnowocześniejszym polskim termi-
nalem kontenerowym jest DCT Gdańsk, którego oficjalne otwarcie 
nastąpiło 1 października 2007 roku. DCT Gdańsk jest jedynym 
polskim terminalem kontenerowym zaprojektowanym i wybudowa-
nym z myślą o obsłudze liniowych statków oceanicznych. Stały 
wzrost krajowych i międzynarodowych obrotów towarów, stawiający 
przed transportem coraz większe i skomplikowane zadania umożli-
wia rozwój całej infrastruktury logistycznej. Współczesna logistyka 
transportu oparta jest w dużej mierze na transporcie, składowaniu i 
przeładunkach Zintegrowanych Jednostek Ładunkowych, czyli w 
dużej mierze pojemników kontenerowych. Analiza infrastruktury 
punktowej w Polsce pozwala zauważyć, że likwidacja obecnie ist-
niejących rozproszonych punktów odprawy przesyłek na sieci kole-
jowej i drogowej i zastąpienie ich dużymi terminalami kontenerowy-
mi daje możliwości większego obciążenia ich pracą przeładunkową. 
Powoduje to zwiększenie możliwości przeładunkowych i składowych 
i lepszej organizacji przewozów między poszczególnymi klientami a 
punktami kontenerowymi. Nie jest to jedyną przesłanką do budowy 
kolejnego terminala kontenerowego. Ważnym czynnikiem jest także 
dbałość o ekologię, transport kolejowy powinien być ciągle rozwija-
ny aby mógł on odciążyć drogi oraz zmniejszyć emisję spalin do 
atmosfery.  

 
Umiejscowienie terminalu nie może być przypadkowe. Logicz-

ną przesłanką do budowy dużego centrum przeładunkowego jest 
miejsce przecięcia się dwóch dużych szlaków komunikacyjnych 
oraz obecność dużych firm mogących z niego korzystać. W woje-
wództwie łódzkim krzyżuje się magistrala kolejowa Chorzów – 
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Tczew oraz droga krajowa nr 8 łącząca granicę z Czechami i Biało-
rusią przebiegająca przez pięć województw: dolnośląskie, wielko-
polskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie. Jest ona najdłuższą drogą 
krajową w Polsce.  

Na terenie województwa znajduje się kilkanaście dużych firm, 
które korzystają wyłącznie  z transportu drogowego. Z  powodu zbyt 
małej floty samochodów ciężarowych, firmy te nie są w stanie ob-
służyć większej ilości klientów. Terminal kontenerowy mógłby od-
ciążyć transport drogowy na rzecz transportu kolejowego. 

 
Jako miejsce budowy terminala kontenerowego zaproponowa-

no miejscowość Rusiec. Celem projektu było stworzenie miejsca 
dogodnego do odciążenia dróg, przeniesienia ciężaru z transportu 
drogowego  na transport kolejowy. Terminal przeznaczony jest do 
obsługi Zintegrowanych Jednostek Ładunkowych, czyli kontenerów 
wszelkiego typu. Przeprowadzane będą na nim operacje załadun-
ku/wyładunku z wagonów oraz pojazdów samochodowych na plac 
składowy terminalu lub bezpośrednio na odpowiedni środek trans-
portu.  Możliwe będzie również składowanie pełnych jak i pustych 
kontenerów. Projekt zrealizowany zostanie w taki sposób, aby jak 
najbardziej zmniejszyć koszty jednostkowe i skrócić czas obsługi 
terminalowej. Projekt pozwoli na zoptymalizowanie przepustowości i 
właściwą pod względem kosztowo-jakościowym obsługę ładunków. 
Wysoka zdolność przeładunkowa terminalu umożliwi sprawne funk-
cjonowanie sieci regularnych pociągów kontenerowych pomiędzy 
terminalami oraz krajowymi i europejskimi portami morskimi. W celu 
optymalizacji wykorzystania zdolności przeładunkowych projekto-
wanego terminalu, założono obsługę pociągów różnych operatorów 
logistycznych. Poniżej przedstawiono rysunek projektowanego 
terminala kontenerowego. 

 

 
Rys 1. Projekt terminalu kontenerowego 

 
Każdy terminal kontenerowy musi być wyposażony w odpo-

wiednią infrastrukturę pozwalająca na prawidłowe jego działanie.  
Terminal razem ze stacją paliw zajmuje powierzchnię 30ha. Pro-
mienie skrętu dla pociągów poruszających się po magistralach 
kolejowych z prędkością nie większą niż 30 km/h dla bocznic muszą 
wynosić co najmniej 150 m. Promienie skrętu dla samochodów 
ciężarowych to minimum 9 m. Na poniższym rysunku zaznaczono 
elementy infrastruktury projektowanego, lądowego terminalu konte-
nerowego. 

 
Rys. 2. Elementy infrastruktury projektowanego terminalu kontene-
rowego 

1 – Budynek administracyjno – socjalny oraz pomieszczenia 
dla służb celnych 

2 – Parking dla samochodów ciężarowych 
3 – Parking dla samochodów osobowych 
4 – Bramka wjazdowa/wyjazdowa 
5 – Zaplecze techniczno – remontowe 
6 – Parking dla samochodów ciężarowych 
7 – Stacja paliw 
8 – Zbiornik retencyjny 
9 – Budynek ochrony, punkt obserwacyjny 
10 – Zaplecze energetyczne oraz informatyczne 
11 – Plac składowo – manipulacyjny 
12 – Układ torów przyjazdowo – odjazdowych 
13 – Front ładunkowy 
14 – Tory odstawcze 
15 – Drogi komunikacyjne 

1.1. Wydajność terminalu 

Wydajność terminalu kontenerowego uzależniona jest od ma-
szyn przeładunkowych, w tym wypadku będą to suwnice oraz wózki 
jezdne. Suwnica w porównaniu do wózka jezdnego będzie miała 
niższą wydajność z racji jej wielkości oraz prędkości ruchu po-
szczególnych podzespołów.  
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Rys. 3. Dane do obliczenia wydajności terminalu 
 
Czas manipulacji Tm zależny jest od stopnia mechanizacji prac 

transportowych, dla uchwycenia ładunku przyjmuję czas 15 sekund, 
a dla zdjęcia ładunku także  15 sekund.  Czas Tc czyli cyklu trans-
portu to czas, jaki upływa pomiędzy pobraniem z tego samego 
miejsca kolejnych ładunków.  

 

Dla powyższego przypadku: 

 

 

 

Przyjmijmy, że dobowy czas pracy suwnicy T to 15 godzin dziennie, 
czyli 900 min/dobę. Z powyższych danych możemy obliczyć ilość 
cykli T∑c jakie może wykonać suwnica w czasie T. 

 

Stąd wydajność teoretyczna Wt [TEU/h] jednej suwnicy wynosi 

 

Na projektowanym terminalu znajdują się jednak dwie suwnice 
bramowe, więc wyliczoną wydajność należy pomnożyć przez dwa, 
zatem: 

 

Zatem dobowa wydajność terminalu kontenerowego, nie 
uwzględniając pracy wózków jezdnych i przyjmując, że czas pracy 
suwnic wynosi 15h/dobę wynosi 660 kontenerów/dobę. Jeżeli kon-
tenery wyładowywane będą nie na front podsuwnicowy, lecz na 

front ładunkowy, gdzie mogą operować wózki jezdne wydajność 
przeładunku może być jeszcze zwiększona.  

PODSUMOWANIE 

Budowa kontenerowego terminalu lądowego to ogromna inwe-
stycja sięgająca kilkudziesięciu milionów złotych. Jest to więc wy-
zwanie nie tylko architektoniczne, ale również finansowe. Jednak 
zyski jakie można osiągnąć są o wiele większe, o czym świadczyć 
mogą pozycje gospodarcze spółek logistycznych działających na tej 
płaszczyźnie transportu. Taki punkt przeładunkowy w oparciu o 
regularne połączenia kolejowe oraz zsynchronizowane z nimi prze-
wozy samochodowe stanowi trzon transportu multimodalnego, 
zarówno krajowego, jak i zagranicznego.  

Wykonany projekt terminalu kontenerowego obejmuje całą in-
frastrukturę potrzebną do sprawnego jego działania. Teoretyczna 
wydajność terminalu uzależniona jest od urządzeń przeładunko-
wych. W celu uzyskania założonej wydajność, w projekcie zastoso-
wano dwie suwnice oraz wózki jezdne, które mogą brać czynny 
udział przy rozładunku kontenerów bezpośrednio na front ładunko-
wy.  Budowa terminalu oprócz spodziewanych zysków dla inwestora 
niesie za sobą również inne pozytywne  skutki dla całej infrastruktu-
ry. Duży punkt przeładunkowy pozwoli na przeniesienie dużej części 
transportu drogowego na kolejowy, co bardzo pozytywnie wpłynie 
na ekologię. Stworzy także wiele miejsc pracy. W Polsce transport 
kolejowy jest ciągle bardzo drogi. Zmniejszenie kosztów transportu 
kolejowego zależy głównie od intensywności ruchu pociągów towa-
rowych, im większe będzie wykorzystanie ruchu kolejowego, tym 
mniejsze będą jego koszty. Dlatego też budowa takich punktów jest 
niezbędna. Budowa terminalu wpisuje się w ogólną tendencję świa-
tową, dążenia do zminimalizowania negatywnych skutków powodo-
wanych przez transport drogowy. 
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Container terminal project 

The article discussed the project of a container terminal, 

whose task is handling, and storage containers. Indicated the 

proposed location of the investment and calculated the basic 

parameters of the terminal. 
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