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W artykule omówiony został problem wielokryterialnego doboru multimodalnych technologii transportu produktów szybko 

psujących się. Przedstawiono najważniejsze zasady doboru technologii transportu, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu 
podatności transportowej ładunków na dobór technologii. Zaprezentowano przykład zastosowania autorskich współczynników 
podatności transportowej przy doborze multimodalnych technologii transportu produktów szybko psujących się. Wyboru tech-
nologii transportu dokonano oceniając zdefiniowane warianty technologiczne ze względu na 19 kryteriów cząstkowych, w tym 
18 kryteriów związanych z podatnością transportową ładunków szybko psujących się oraz ich bezpieczeństwem, a także 1 
kryterium o interpretacji kosztów transportu.  

 

WSTĘP 

Prawidłowy wybór technologii transportu nie może zostać zrea-
lizowany bez uwzględnienia cech i właściwości ładunków, determi-
nujących ich podatność transportową. Technologia transportu do-
brana do zadań powinna gwarantować bezpieczeństwo przewożo-
nych ładunków, a także zapewnić efektywność transportu. Analiza 
podatności transportowej przy doborze technologii transportu, jest 
szczególnie istotna dla ładunków szybko psujących się, charaktery-
zujących się stosunkowo niską podatnością transportową. Dla tej 
grupy ładunków najważniejsze jest określenie i uwzględnienie przy 
wyborze technologii, naturalnej podatności transportowej, związanej 
z cechami fizyko-chemicznymi ładunków. Poza naturalną podatno-
ścią transportową wyróżnia się podatność techniczną, ze względu 
na wymiary, kształt i masę ładunku oraz podatność ekonomiczną ze 
względu na wartość towaru, a także ponoszone koszty związane 
z zabezpieczeniem ładunku do transportu itp. [4]. Poszczególne 
rodzaje podatności transportowej powinno analizować się łącznie, 
gdyż między innymi podatność ekonomiczna wynika z podatności 
naturalnej i technicznej. Jedynie kompleksowa analiza podatności 
transportowej ładunków pozwala na prawidłowy dobór technologii 
transportu [13]. 

1. PROBLEM DOBORU TECHNOLOGII TRANSPORTU 
PRODUKTÓW SZYBKO PSUJĄCYCH SIĘ 

1.1. Istota problemu  

Zapotrzebowanie na transport produktów szybko psujących się 
ulega systematycznemu wzrostowi, determinuje to konieczność 
poszukiwania nowych technologii transportu, a także metod popra-
wy efektywności transportu [5]. Największą grupę pośród ładunków 
szybko psujących się stanowią produkty żywnościowe, dla których 
szczególnie ważne jest zachowanie odpowiedniej jakości, ponieważ 
w wyniku ich zepsucia podczas transportu, a następnie spożycia 
przez ludzi może dojść do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a 
nawet śmierci konsumenta. Ponadto przedsiębiorstwa transportowe, 
nawet gdy nie dojdzie do konsumpcji przewożonych w niewłaściwy 
sposób dóbr, ponoszą dodatkowe koszty związane z karami umow-

nymi oraz utylizacją zepsutych produktów. Dodatkowo należy 
uwzględnić fakt, że część z ładunków szybko psujących się przez 
cały okres transportu pozostaje organizmami żywymi, np. świeże 
owoce i warzywa. W ładunkach tego rodzaju zachodzą przemiany i 
procesy, takie jak: oddychanie, transpiracja oraz dojrzewanie, które 
należy uwzględnić przy doborze technologii transportowej, a także 
wyznaczaniu podatności transportowej [1]. 

W opracowanych dotychczas modelach dotyczących projekto-
wania łańcuchów dostaw, dotyczących m.in. produktów szybko 
psujących się bardzo szczegółowo uwzględniono analizę kosztów, 
wyznaczanie obiegu pojazdów, czy tez dobór pojazdów do zadań 
[9], [10], [11], [12]. W pracach tych zostało podkreślone, że dobór 
technologii transportowych powinien odbywać się w sposób gwaran-
tujący bezpieczeństwo przewożonych towarów i zapewnienie efek-
tywności transportu, lecz nie uwzględniono szczegółowej analizy 
cech i właściwości ładunków, determinujących podatność transpor-
tową ładunków.  

1.2. Współczynniki podatności transportowej ładunków 
szybko psujących się  

Podatność transportowa w większości dotychczasowych prac, 
została określona wyłącznie w sposób opisowy, co w znaczny spo-
sób utrudnia jej uwzględnienie w modelach matematycznych, doty-
czących doboru technologii transportu. Uwzględniając powyższe 
zaproponowano sposób liczbowego wyrażania podatności transpor-
towej za pomocą kilkunastu współczynników podatności transpor-
towej, wyznaczanych ze względu na poszczególne kryteria determi-
nujące podatność transportową ładunków. W wyniku przeprowa-
dzonych badań wyodrębniono cząstkowe współczynniki podatności 
transportowej ładunków, ze względu na następujące kryteria: 
1. maksymalna temperatura powietrza w bezpośrednim otoczeniu 

ładunku – w1, 
2. minimalna temperatura powietrza w bezpośrednim otoczeniu 

ładunku – w2, 
3. wahania temperatury powietrza w bezpośrednim otoczeniu 

ładunku – w3, 
4. maksymalna wilgotność powietrza w bezpośrednim otoczeniu 

ładunku – w4, 
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5. minimalna wilgotność powietrza w bezpośrednim otoczeniu 
ładunku – w5,  

6. wahania wilgotności powietrza w bezpośrednim otoczeniu ła-
dunku – w6, 

7. objętość wydzielanego etylenu – w7, 
8. wrażliwość na działanie etylenu – w8, 
9. wymóg stosowania modyfikowanej atmosfery w bezpośrednim 

otoczeniu ładunku – w9, 
10. odporność ładunku na uszkodzenia mechaniczne spowodowa-

ne oddziaływaniami statycznymi – w10, 
11. odporność ładunku na uszkodzenia mechaniczne spowodowa-

ne oddziaływaniami dynamicznymi – w11, 
12. dopuszczalny czas transport – w12, 
13. maksymalny wymiar ładunku – w13, 
14. wymiary uprzywilejowane ładunku – w14, 
15. wykorzystanie ładowności (masowy) – w15, 
16. masa sztuki ładunku lub opakowania jednostkowego wraz z 

ładunkiem – w16, 
17. objętość sztuki ładunku lub opakowania jednostkowego wraz z 

ładunkiem – w17, 
18. wartość ładunku – w18. 

Poszczególne współczynniki podatności transportowej, a także 
sposób ich wyznaczania omówiono szczerzej w pracy [8] 

1.3. Postać ogólna modelu doboru multimodalnych techno-
logii transportu produktów szybko psujących się 

W modelu doboru multimodalnych technologii transportu pro-
duktów szybko psujących się wyróżniono osiem zasadniczych 
elementów, tj.: ładunki szybko psujące się oraz ich charakterystyki 
BF, postacie transportowe ładunków wraz z charakterystykami PF, 
środki pracy wraz z charakterystykami UF, kategorie pracy ludzkiej 
LF, trasy przemieszczenia i ich charakterystyki TF, procesy techno-
logiczne TM, a także formalne odwzorowanie zadań transportowych 
ZM oraz szeroko rozumianą organizację O, stanowiącą zbiór reguł 
dotyczących doboru technologii transportu do określonych zadań 
transportowych. Uwzględniając powyższe, postać ogólną modelu 
doboru multimodalnych technologii transportu produktów szybko 
psujących się zapisano następująco: 

 OZM,TM,TF,LF,UF,PF,BF,MDT (1) 
W modelu MDT założono swobodę w zakresie doboru techno-

logii transportu do określonych zadań transportowych. Przewidziano 
również możliwość wyboru stosowanych środków pracy oraz anga-
żowanych kategorii pracy ludzkiej w ramach każdej technologii do 

wykonania poszczególnych czynności. Technologie transportowe 
opisano jako wypadkowe cech postaci transportowych, środków 
pracy, wykonywanych czynności oraz tras przemieszczenia. Proce-
sy technologiczne w ramach poszczególnych technologii składają 
się z szeregu uporządkowanych czynności. Dla każdej czynności 
wyróżniono: postać transportową ładunków, na której czynność jest 
wykonywana, trasę przemieszczania w ramach tej czynności, środki 
pracy, które mogą zostać wykorzystane do wykonania tej czynności 
oraz kategorie pracy ludzkiej, które mogą być tu zaangażowane [6]. 

Warunki przemieszczania ładunków, które wynikają z wybra-
nych technologii transportu oraz zastosowanych środków pracy 
wraz z uwzględnionymi postaciami transportowymi muszą gwaran-
tować bezpieczeństwo przewożonych ładunków. 

1.4. Dobór technologii transportu produktów  
szybko psujących się  

W opracowanej metodzie ocena technologii transportu produk-
tów szybko psujących się jest realizowana przy uwzględnieniu 
kryterium maksymalizacji bezpieczeństwa oraz kryterium minimali-
zacji kosztów.  

Kryterium maksymalizacji bezpieczeństwa obejmuje 18 kryte-
riów cząstkowych. Każde z tych kryteriów ma interpretację cząstko-
wego współczynnika podatności transportowej, którego wartość jest 
wyznaczana na podstawie wybranych charakterystyk ładunków 
szybko psujących się, ich postaci transportowych, multimodalnych 
technologii transportowych, a także zadań transportowych. Wartości 
poszczególnych kryteriów cząstkowych, są wyznaczane według 
opracowanych zależności matematycznych oraz mogą przyjmować 
wartości od 0 do 1. Wartość bliższa jedności oznacza wyższy po-
ziom bezpieczeństwa ładunku ze względu na dane kryterium. 

W ocenie poszczególnych technologii transportu ze względu na 
kryterium minimalizacji kosztów, uwzględniania jest suma czterech 
zasadniczych rodzajów kosztów, tj.: kosztu pracy środków przewo-
zowych związanego z wykonaniem przewozu, koszt pracy urządzeń 
ładunkowych, koszt zatrudnienia pracowników do obsługi środków 
przewozowych oraz koszt zatrudnienia pracowników do obsługi 
urządzeń ładunkowych. Zapis formalny poszczególnych elementów 
kryteriów oceny multimodalnych technologii transportowych zapre-
zentowano w pracy [7]. 

Po wyznaczeniu wartości poszczególnych kryteriów cząstko-
wych dla zaprojektowanych wariantów technologicznych realizowa-
na jest ich ocena wielokryterialna przy wykorzystaniu metody oceny 
wielokryterialnej. W tym celu stosowana jest metoda MAJA [3]. 

Rys. 1. Procesy technologiczne zdefiniowane dla poszczególnych wariantów technologii transportu. 
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2. STUDIUM PRZYPADKU 

2.1. Sformułowanie problemu 

Rozpatrywany jest problem doboru multimodalnej technologii 
transportu dla ustalonego zadania transportowego (Z = {1}). Przyję-
to, że należy zapewnić maksymalizację bezpieczeństwa ładunków 
szybko psujących się, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów 
transportu oraz spełnieniu wszystkich warunków realizacji zadania 
transportowego. Rozpatrywane zadanie transportowe dotyczy trans-
portu z Rawy Mazowieckiej (województwo łódzkie) mp(1) = 1 do 
Antwerpii (Belgia) md(1) = 2 dwu rodzajów ładunków: jabłek i gru-
szek B(1)={1, 2}, w ilości M(1) = {1200 kg; 800 kg}. Wstępnie zdefi-
niowano trzy możliwe do zastosowania technologie transportu 
D(1) = {1, 2, 3}. Procesy technologiczne dla poszczególnych tech-
nologii w sposób graficzny zaprezentowano na rys. 1. Ładunki mogą 
zostać najwcześniej podjęte w chwili tp(1) = 0 h, natomiast najpóź-
niejszą chwilę dostarczenia ładunków określono jako td(1) = 168 h. 
W zadaniu akceptowane są dwa rodzaje postaci transportowej 
ładunków – skrzynki oraz skrzyniopalety P(1) = {1, 2}. Natomiast do 
realizacji zadania akceptowane są następujące rodzaje środków 
pracy U(1) = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. 

Ładunki mogą być formowane w postacie transportowe jedne-
go z dwu rodzajów P = {1, 2} (skrzynki lub skrzyniopalety). Do reali-
zacji poszczególnych czynności w ramach procesów technologicz-
nych mogą zostać wykorzystane środki przewozowe czterech ro-
dzajów U1 = {1, 2, 3, 4} oraz urządzenia ładunkowe czterech rodza-
jów U2 = {3, 5, 6, 7}. W ramach poszczególnych czynności przewi-
dzianych do wykonania zgodnie z procesem technologicznym mogą 
być angażowani pracownicy dwu kategorii pracy ludzkiej, tj.: 
L = {1, 2}. Zdefiniowano, także zbiór numerów tras przemieszczania 
T = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}. 

Dane są także charakterystyki ładunków (tab. 1), obejmujące 
między innymi wymiary, dopuszczalne wartości temperatury oraz 
wilgotności, odporność na uszkodzenia, dopuszczalny czas trans-
portu, wielkość godzinowej produkcji etylenu, a także wrażliwość na 
ten gaz, czy też wymóg stosowania modyfikowanej atmosfery 
w przestrzeni ładunkowej. Znane są też charakterystyki poszcze-
gólnych kategorii pracy ludzkiej, czyli godzinowy koszt pracy równy 
odpowiednio 18 i 22 złote oraz możliwość zatrudnienia na poszcze-
gólnych stanowiskach pracy SLU(1) = {1, 2}, SLU(2) = {1, 2, 3}. 
 

Tab. 1. Charakterystyki ładunków  
Parametr Oznaczenie Jednostka b = 1 b = 2 

Wymiary 
wbx(b) m 0,6 0,6 
wby(b) m 0,4 0,4 
wbz(b) m 0,3 0,3 

Masa mb(b) kg 20 18 
Objętość Vb(b) m3 0,072 0,072 

Temperatura krioskopowa tkr(b) K 271,15 270 
Dopuszczalne wahania temperatury ∆tdop(b) K 1 0,7 

Temperatura maksymalna tmax(b) K 278,15 277 
Temperatura minimalna tmin(b) K 276,15 272,15 
Wilgotność minimalna φmin(b) % 90 90 

Wilgotność maksymalna φmax(b) % 95 95 
Dopuszczalne wahania wilgotności ∆φdop(b) % 3 3 

Ilość wydzielanego etylenu ρ(b) µl/(kg*h) 10 2 
Dopuszczalny czas transportu tpt(b) h 2400 1000 

Wymóg modyfikowanej atmosfery ma(b) - 0,5 0 
Wrażliwość na etylen θ(b) - 1 1 

Dopuszczalny nacisk w wyniku oddziały-
wań statycznych fmax(b) N/m2 100 55 

Dopuszczalny nacisk w wyniku oddziały-
wań dynamicznych fmaxd(b) N/m2 55 34 

Wrażliwość na działanie promieniowania 
słonecznego 

ws(b) - 1 1 

Podatność na wycieki wc(b) - 1 1 
Wrażliwość na działanie wody ww(b) - 1 1 

Wartość ładunku kb(b) zł/kg 0,4 1 

Trasy przemieszczania zostały scharakteryzowane przez ich 
długość, koszt dodatkowy związany z przemieszczaniem, a także 
zbiory numerów rodzajów urządzeń, które po nich mogą się prze-
mieszczać. Szczegółowe charakterystyki tras przemieszczania 
zamieszczono w tabeli 2. 
 

Tab. 2. Charakterystyki tras przemieszczania  

Numer 
trasy 

t 

Długość 
trasy 
s(t) 

Numery rodzajów środków 
pracy dopuszczonych do 
poruszania się po trasie 

TU(t) 

Koszty dodatkowe związane  
z poruszaniem się po trasie 

kdod(t) 

- km - zł/km 
1 1400 1, 2 0 
2 70 3, 4 0 
3 1350 1, 2 0 
4 120 3, 4 0 
5 1000 3, 4 0 
6 300 1, 2, 3, 4 0 
7 0,1 3, 5, 6, 7 0 
8 0,04 3, 5, 6, 7 0 
9 0,2 3, 5, 6, 7 0 
10 0,1 3, 5, 6, 7 0 
11 0,2 3, 5, 6, 7 0 
12 0,1 3, 5, 6, 7 0 
13 0,3 3, 5, 6, 7 0 
14 0,25 3, 5, 6, 7 0 
15 0,2 3, 5, 6, 7 0 

 
Kolejnymi grupami danych są charakterystyki środków przewo-

zowych (tab. 3) oraz charakterystyki urządzeń ładunkowych (tab. 4). 
 

Tab. 3. Charakterystyki środków przewozowych  
Parametr Oznaczenie Jednostka u = 1 u = 2 u = 3 u = 4 

Przewidywana maksymalna 
temperatura w przestrzeni 

ładunkowej 
tmaxr(u) K 330 278 278 320 

Przewidywana minimalna tempe-
ratura w przestrzeni ładunkowej tminr(u) K 255 273 274 255 

Przewidywana maksymalna 
wilgotność w przestrzeni ładun-

kowej 
φmaxr(u) % 90 95 95 96 

Przewidywana minimalna wilgot-
ność w przestrzeni ładunkowej 

φminr(u) % 40 90 94 50 

Maksymalne wahania  
temperatury ∆trz(u) K 40 1 1,2 40 

Maksymalne wahania wilgotności ∆φrz(u) % 50 3 4 5 
Możliwość modyfikowania składu 

atmosfery w przestrzeni  
ładunkowej 

w(u) - 1 0 0 0 

Godzinowa ilość etylenu, która 
może zostać usunięta z prze-

strzeni ładunkowej 
ϕ(u) µl/kg 0 4800 3450 0 

Wymiary przestrzeni ładunkowej 
wux(u) m 13,2 12 2 8 
wuy(u) m 2,5 2,4 2 2 
wuz(u) m 2,67 2,4 2 2 

Wymiary uprzywilejowanej 
jednostki ładunkowej 

wuxp(u) m 0,4 0,8 0,4 0,15 
wuyp(u) m 0,2 0,4 0,6 0,15 
wuzp(u) m 0,3 0,3 0,3 0,15 

Dopuszczalna ładowność Qdop(u) kg 17500 16000 3500 800 
Maksymalna przestrzeń ładunko-

wa dostępna dla ładunków  
Vdop(u) m3 88,11 69,12 8 32 

Jednostkowy koszt transportu 
zależny od przebiegu  kts(u) zł/km 12 14 15 24 

Jednostkowy koszt transportu 
zależny od czasu pracy  

ktt(u) zł/h 3 44 17 22 

Największa wartość oddziaływań 
statycznych na ładunek  

fu1max(u) N/m2 10 8 17 22 

Największa wartość oddziaływań 
dynamicznych na ładunek fu1maxd(u) N/m2 14 12 22 18 

Możliwość ochrony ładunków 
przed działaniem wody owu(u) - 1 1 1 1 

Możliwość ochrony ładunków 
przed działaniem światła 

osu(u) - 1 1 1 1 
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Zbiór dopuszczalnych środków 
pracy UU(u) - 

3, 5,  
6, 7 

3, 5,  
6, 7 

3, 5,  
6, 7 

3, 5,  
6, 7 

Zbiór dopuszczalnych postaci 
transportowych  PU1(u) - 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 

Zbiór stanowisk pracy niezbęd-
nych do obsadzenia  LSP(u) - 1 1 1 1 

 
Tab. 4. Charakterystyki urządzeń ładunkowych  

Parametr Oznaczenie Jednostka u = 3 u = 5 u = 6 u = 7 
Maksymalny udźwig FQ(u) kg 4500 4200 4000 3300 

Wydajność teoretyczna W(u) kg/h 1200 555 400 500 
Współczynnik korygujący wydaj-

ność teoretyczną  gt(u) - 0,55 0,55 0,58 0,66 

Jednostkowy (godzinowy) koszt 
pracy 

kj2(u) zł/h 13 12 11 13 

Największa wartość oddziaływań 
statycznych na ładunek  

fu2max(u) N/m2 10 10 14 32 

Największa wartość oddziaływań 
dynamicznych na ładunek fu2maxd(u) N/m2 43 44 73 22 

Maksymalne wymiary jednostki 
ładunku, na której mogą być 

wykonywane prace ładunkowe 

wu2x(u) m 2 1 4 5 
wu2y(u) m 3 1 4 5 
wu2z(u) m 2 1 4 5 

Uprzywilejowane wymiary ładunku 
wu2xp(u) m 1 0,8 1,2 1 
wu2yp(u) m 1 1,2 1,2 1 
wu2zp(u) m 1 0,5 1,2 1 

Zbiór akceptowanych postaci 
transportowych  PU2(u) - 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 

Zbiór stanowisk pracy do obsa-
dzenia  LSP(u) - 1 1 1 1 

 
Poza przedstawionymi powyżej charakterystykami uwzględnio-

no również charakterystyki postaci transportowych, m.in. poszcze-
gólne wymiary zewnętrzne jednej jednostki ładunkowej, wymiary 
przestrzeni dostępnej dla ładunku. Uwzględniono również odpor-
ność na uszkodzenia mechaniczne ze względu na oddziaływania 
statyczne i dynamiczne, wartości temperatury maksymalnej i mini-
malnej, a także wartości wilgotności, jakich można spodziewać się 
w bezpośrednim otoczeniu ładunku. Uwzględniono również wartość 
maksymalnych wahań temperatury i wilgotności powietrza, a także 
możliwość jej regulacji oraz zmiany składu atmosfery. Kolejne pa-
rametry, które wzięto pod uwagę to uprzywilejowane wymiary dla 
ładunku oraz dostępną dla ładunku objętość w ramach jednej jed-
nostki ładunkowej określonej postaci transportowej, maksymalną 
godzinową ilość usuwanego etylenu, możliwość ochrony ładunku 
przed: działaniem wody, promieniowania słonecznego oraz prze-
puszczalność dla gazów. 

2.2. Wyznaczenie wartości kryteriów cząstkowych 

W pierwszym etapie dokonano wyboru środków pracy dla każ-
dego wariantu procesu technologicznego, które należy wykorzystać 
do wykonania kolejnych czynności przewidzianych w ramach po-
szczególnych wariantów. Dobór środków pracy i pracowników do 
zadań był realizowany w taki sposób, aby kryteria bezpieczeństwa 
uwzględniające cały proces technologiczny przyjmowały największą 
wartość, a kryterium minimalizacji kosztów – wartość najniższą. 
Wartości kryterium bezpieczeństwa, poza kryterium dopuszczalne-
go czasu transportu, dla całego procesu transportowego wyznaczo-
no jako najniższą wartość danego kryteriów spośród wyznaczonych 
wartości dla poszczególnych czynności. Wartości funkcji celu wy-
znaczone dla poszczególnych rozwiązań technologicznych zesta-
wiono w tab. 5. 

 
Tab. 5. Wartości kryteriów cząstkowych dla wariantów technologii  

Kryterium d = 1 d = 2 d = 3 
F11(X) 0,0000 0,3679 0,3679 

F12(X) 1,0000 1,0000 0,5455 

F13(X) 0,5000 0,3333 0,3333 

F14(X) 0,0000 0,0429 0,0429 

F15(X) 0,0175 0,5833 0,5833 

F16(X) 0,0600 0,7500 0,7500 

F17(X) 0,0000 0,2537 0,2537 

F18(X) 0,0000 0,2537 0,2537 

F19(X) 0,8333 0,1250 0,1250 

F110(X) 1,0000 1,0000 1,0000 

F111(X) 1,0000 1,0000 0,9351 

F112(X) 1,0000 1,0000 1,0000 

F113(X) 1,0000 1,0000 1,0000 

F114(X) 1,0000 1,0000 1,0000 

F115(X) 1,0000 1,0000 1,0000 

F116(X) 0,8353 0,7189 0,4047 

F117(X) 0,0000 1,0000 1,0000 

F118(X) 0,3679 1,0000 1,0000 

F2(Y, Z) 34951 21702 22900 
 

W przypadku, gdy któreś z kryterium cząstkowych od F11(X) do 
F118(X), przyjmuje wartość równą 0, takie rozwiązanie technologicz-
ne nie jest dopuszczalne, ze względu na niespełnienie warunku 
bezpieczeństwa wynikającego z określonego kryterium. Dlatego 
w dalszych rozważaniach nie jest brana pod uwagę technologia  
1-szego rodzaju. Zatem do dalszej analizy wzięto pod uwagę roz-
wiązania dopuszczalne, czyli wariant 2-gi i 3-ci. 

2.3. Ocena wielokryterialna 

W kolejnym kroku dokonano wyboru najlepszego wariantu pro-
cesu technologicznego dla zadania transportowego przy wykorzy-
staniu metody oceny wielokryterialnej MAJA [2], [3, s. 221-224]. Dla 
przyjętych progów zgodności i niezgodności.  

W tabeli 6 zestawiono kryteria uwzględnione w ocenie wielokry-
terialnej wraz z przyjętymi ich wagami. W analizowanym przykła-
dzie, przyjęto takie same wagi dla wszystkich kryteriów bezpieczeń-
stwa, jednak w praktyce mogą zostać wybrane kryteria bezpieczeń-
stwa, które są szczególnie istotne dla określonej grupy ładunków. 

 

Tab. 6. Kryteria oceny wielokryterialnej wraz z wagami  

Kryterium 
Waga 

kryterium 
Rodzaj 

kryterium 
Maksymalna temperatura powietrza w bezpośrednim 

otoczeniu ładunku 
0,027(7) max 

Minimalna temperatura powietrza w bezpośrednim otoczeniu 
ładunku 0,027(7) max 

Wahania temperatury powietrza w bezpośrednim otoczeniu 
ładunku 0,027(7) max 

Maksymalna wilgotność powietrza w bezpośrednim otocze-
niu ładunku 

0,027(7) max 

Minimalna wilgotność powietrza w bezpośrednim otoczeniu 
ładunku 0,027(7) max 

Wahania wilgotności powietrza w bezpośrednim otoczeniu 
ładunku 0,027(7) max 

Objętość wydzielanego etylenu 0,027(7) max 
Wrażliwość na działanie etylenu 0,027(7) max 

Wymóg stosowania modyfikowanej atmosfery w bezpośred-
nim otoczeniu ładunku 0,027(7) max 

Odporność ładunku na uszkodzenia mechaniczne spowo-
dowane oddziaływaniami statycznymi 

0,027(7) max 

Odporność ładunku na uszkodzenia mechaniczne spowo-
dowane oddziaływaniami dynamicznymi 

0,027(7) max 

Dopuszczalny czas transport 0,027(7) max 
Maksymalny wymiar ładunku 0,027(7) max 

Wymiary uprzywilejowane ładunku 0,027(7) max 
Wykorzystanie ładowności (masowy) 0,027(7) max 

Masa sztuki ładunku lub opakowania jednostkowego wraz z 
ładunkiem 

0,027(7) max 

Objętość sztuki ładunku lub opakowania jednostkowego 
wraz z ładunkiem 

0,027(7) max 

Wartość ładunku 0,027(7) max 
Koszt transportu 0,5 min 
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W następnych etapach, po przeprowadzeniu normalizacji ocen, 
wyznaczono macierz zgodności Z, macierz niezgodności N, a także 
graf dominacji dla wartości progu zgodności i progu niezgodności 
przyjętych odpowiednio jako 0,5 i 0,25 (rys. 2). 

 

 
Rys. 2. Macierz zgodności, macierz niezgodności, graf dominacji  
 

Analizując graf dominacji, należy stwierdzić, że najlepszym wa-
riantem technologicznym, dla analizowanego zadania transporto-
wego jest wariant nr 2, gdyż nie jest on zdominowany i dominuje 
nad wariantem nr 3. Najlepsza, ze względu na wszystkie uwzględ-
nione kryteria jest, zatem technologia transportu multimodalnego, 
z wykorzystaniem transportu kolejowego i drogowego, gdzie na 
zasadniczym odcinku transport odbywa się koleją, a transport sa-
mochodowy pełni rolę dowozowo-odwozową z/do punktu przeła-
dunkowego. 

PODSUMOWANIE 

Prawidłowy dobór multimodalnych technologii transportu pro-
duktów szybko psujących się, przy uwzględnieniu ich podatności 
transportowej jest warunkiem poprawy efektywności realizacji pro-
cesów transportowych związanych z przemieszczaniem tych dóbr. 
Zastosowana technologia transportu powinna charakteryzować się 
najniższym możliwym kosztem transportu, zapewniać bezpieczeń-
stwo przewożonych ładunków, a także spełniać wymagania deter-
minowane zadaniem transportowym.  

Dla opisanego w artykule przykładu rozwiązanie najlepsze zo-
stało wyznaczone przy uwzględnieniu 19 kryteriów cząstkowych – 
18 związanych z podatnością transportową i bezpieczeństwem 
ładunku oraz jednego kryterium związanego z kosztem transportu. 
Jeżeli dla danego wariantu którekolwiek z kryteriów związanych z 
bezpieczeństwem ładunku przyjmuje wartość równą zeru, to wariant 
ten jest rozwiązaniem niedopuszczalnym. Musi być zatem odrzuco-
ny przed przystąpieniem do oceny wielokryterialnej. W zależności 
od rodzaju rozwiązywanego problemu liczba uwzględnianych kryte-
riów, a także wagi tych kryteriów mogą ulegać zmianie. Dla znacz-
nej grupy ładunków szybko psujących się nie jest wymagane uwz-
ględnianie wszystkich zdefiniowanych kryteriów związanych z bez-
pieczeństwem ładunku. Wybór uwzględnianych kryteriów, w zależ-
ności od rodzaju problemu pozwala na ograniczenie liczby niezbęd-
nych obliczeń. 
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Multi-criteria selection of multimodal transport technologies 
for perishable products taking into account the transport 

susceptibility coefficients 

Paper discusses the problem of multicriterial selection of 
multimodal transport technologies for perishable products. 
The most important principles of transport technology selec-
tion are presented, with particular emphasis on the influence 
of transportability of loads on the selection of technologies. 
An example of the application of the transport susceptibility 
coefficients is presented in the selection of multimodal 
transport technologies for perishable products. The selection 
of optimum transport technology was based on evaluation of 
variants with 19 partial criteria, including 18 criteria related 
to transportability of perishable cargoes and their safety, as 
well as 1 criterion related to the cost of transport. 
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