
 

 
 

 

        

 

Sławomir TKACZYK PTNSS–2015–3495 

 

The method for selection and combining  

the means of transportation according to the Euro standards 
 

The article discusses the issue of selection of the means of transportation to implement transport operations 

based on an example of transport task in supply chain. This method allows to determinate the plan of transport 

operations. (definition of the order of performed operations), with the optimal function criteria (time / cost). The 

results of simulation research have proven that this method allows an unambiguous selection of the means of 

transportation in order to implement the particular transport operations at a given cost and considering  the 

limitations. 
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Metoda  doboru środków transportu   

uwarunkowana normami Euro 
 

Przedstawiono problematykę doboru środków transportu do realizacji operacji transportowych na 

przykładzie zadania transportowego w łańcuchu dostaw. Opracowana metoda pozwala na wyznaczenie takiego 

planu realizacji operacji transportowych (wyznaczenie kolejności wykonywanych operacji transportowych 

określonymi środkami transpotu), dla którego funkacja krytrium (koszt/czas) jest optymalna. Przeprowadzone 

badania symulacyjne wykazały, że zastosowanie tej metody umożliwia jednoznaczny dobór środków transportu 

do realizacji poszczególnych operacji transportowych przy minimalizowanym koszcie uwzgledniajacym założone 

ograniczenia. 

Słowa kluczowe: graf, plan realizacji operacji, operacja procesu transportowego 

 

 

1. Wprowadzenie 

Zapotrzebowanie rynku usług transportowych - 

przewoźników i spedytorów, nadawców i odbior-

ców oraz producentów wymusza właściwy dobór 

środków transportu do realizacji procesów transpor-

towych. W dobie ogromnej konkurencji na rynku 

przewoźników z jednej strony, a na runku produ-

centów, dostawców i odbiorców z drugiej strony 

optymalny dobór środków transportu pozwala 

ograniczać koszty realizacji zadań przewozowych. 

Pozwala również racjonalnie dostosowywać czas 

oraz częstość dostaw zgodnie z oczekiwaniami 

klientów. Jest to tym ważniejsze, że koszty trans-

portu w cenie produktu gotowego wynoszą od kilka 

nawet do kilkudziesięciu procent wartości produk-

tu.  

Narzędziem umożliwiającym właściwy dobór 

środków transportu  jest plan realizacji przedsię-

wzięcia, które polega na realizacji  dostawy od 

dostawcy surowców do producenta. Plan przedsta-

wia (najczęściej w postaci graficznej)  realizację 

poszczególnych operacji transportowych w czasie, 

prezentuje dobór odpowiednich środków transportu 

oraz  zużywane przez nie odpowiadające im zasoby 

materiałowe.  

 Kryterium wyboru optymalnego wariantu reali-

zacji badanego przedsięwzięcia w niniejszym refe-

racie będzie koszt. Jednakże może nim być także 

czas lub racjonalne wykorzystanie środków trans-

portu przy zadanych ograniczeniach, takich jak 

dostępność, ładowność, współczynnik wykorzysta-

nia ładowności, ograniczenia organizacyjne (np. 

normy EURO  środka transportu),itp. Istnieje zatem 

potrzeba opracowania metody umożliwiającej op-

tymalizację doboru środków transportu do realizacji 

operacji transportowych. 

W  literaturze brak jest publikacji - nowego 

podejścia do zagadnień rozwiązujących problem 

optymalnego doboru środków transportu do 

realizacji operacji transportowych. Podstawy  

rozważań  na te tematy znajdujemy w pracach T. 

Ambroziaka [1] oraz częściowo zostały one 

omówione w pracy K. Tabaki [8] oraz S. Tkaczyka 

[9].  Natomiast znane  metody analizy sieciowej - 

CPM, PERT, GERT nie rozwiązują tego problemu, 

gdyż ograniczają się jedynie do wyznaczenia 

ścieżki krytycznej. 

 

2. Problem badawczy i metoda badaw-

cza 

Graf G [2], ilustrujący strukturę operacji proce-

sów transportowych występujących w łańcuchu 

logistycznym (rys.1) wyznaczony będzie na przy-

kładzie projektu realizacji zdania transportowego w 
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łańcuchu dostaw (każdy łuk grafu reprezentował 

będzie operację transportową, a wierzchołki grafu – 

zdarzenia odpowiadające faktom rozpoczęcia i 

zakończenia tych operacji),  co przedstawiono na 

rys.2.  

Na potrzeby niniejszego referatu operacje tech-

nologiczne  pozatransportowe, zachodzące w wę-

złach (magazynach(3), zakładach produkcyj-

nych(2))  zostaną pominięte (czas i koszt przejścia 

przyjęto jako zero).  

 

 
Rys. 1.  Procesy technologiczne w transporcie w 

 łancuchu logistycznym  
Źródło: opracowanie własne 

 

W celu wyznaczenia realizacji omawianego 

przedsięwzięcia opracowano plan uwzględniający 

optymalną kolejność wykonywanych operacji 

transportowych  (relacje poprzedzania) w łańcuchu 

dostaw (rys.2). 
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Rys.2. Graf operacji transportowych w łańcuchu 

 dostaw 
Źródło: opracowanie własne 

 

W tabeli 1 przedstawiono odległości pomiędzy 

poszczególnymi punktami łańcucha dostaw (odcin-

ki tras realizacji zadania transportowego). 

 

Tab.1. Tablica odległości pomiędzy poszczególny-

mi węzłami w łańcuchu dostaw [km] 

A B C D E

A 0 150 250 300 300

B x 0 100 200 300

C x x 0 100 200

D x x x 0 100

E x x x x 0  
Źródło: opracowanie własne 

 

Na podstawie przyjętego grafu operacji trans-

portowych w łańcuchu dostaw (rys.2) wyznaczono 

wszystkie możliwe trasy realizujące omawiane 

przedsięwzięcie (tab.2).  Każda trasa może się skła-

dać z jednego lub więcej odcinków (np. trasa Z5 

składa się z odcinków – AB, BC, CD i DE). 

W referacie przyjęto, że do realizacji zadania 

transportowego w rozpatrywanym przedsięwzięciu 

zostaną zastosowane cztery rodzaje  środków trans-

portu P (tab.3), zróżnicowane ze względu na do-

puszczalną masę całkowitą DMC  oraz ładowność 

pojazdu (wyrażoną w jłp). 

 

Tab.2. Trasy dopuszczalne realizacji zadania     

transportowego 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

1 (AB) x x x x 1 1 1 1

2 (AC) x x 1 1 x x x x

3 (AD) x 1 x x x x x x

4 (AE) 1 x x x x x x x

5 (BC) x x x x 1 1 x x

6 (BD) x x x x x x 1 x

7 (BE) x x x x x x x 1

8 (CD) x x 1 x 1 x x x

9 (CE) x x x 1 x 1 x x

10 (DE) x 1 1 x 1 x 1 x  
Źródło: opracowanie własne 

 

Tab.3. Wykaz dysponowanych środków transportu 

do realizacji  zadania transportowego 

Nr śr.transportu DMC [t] jłp (szt)

P1 4 6

P2 8 12

P3 12 18

P3 24 33  
Źródło: opracowanie własne 

 

Na potrzeby niniejszego referatu  jako zadanie 

transportowe założono przewiezienie ładunku od 

producenta (A)  do klienta końcowego (E) (rys. 2). 

Przydział dysponowanych środków transportu do 

realizacji poszczególnych operacji transportowych 

(tab. 4). 

 

Tab.4. Dobór środków transportu do realizacji   

 zadania transportowego 

  A B C D E 

A x P1, P2 P2, P3 P2, P3 P4 

B x x P2, P3 P2, P3 P4 

C x x x P2, P3 P4 

D x x x x P4 

E x x x x x 
Źródło: opracowanie własne 
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Wśród wielu różnych kosztów generowanych w 

czasie realizacji operacji transportowej (rys.3), w 

szczególności tych związanych  z normami EURO 

(amortyzacja/wartość pojazdu, opłaty drogowe, 

materiały pędne, naprawy i przeglądy, opłaty śro-

dowiskowe) na potrzeby niniejszego referatu do 

analizy doboru środków transportu uwzględniono 

tylko koszt opłat drogowych, zróżnicowany ze 

względu na klasę pojazdu wyrażoną  normami 

EURO. 

 

 
Rys. 3. Struktura kosztów w firmie transportowej 
Źródło: Instytut transportu samochodowego 
 

Uwzględniając odległości miedzy poszczegól-

nymi węzłami (tab. 2) wyznaczono koszt opłat 

drogowych związanych z realizacją  zadania trans-

portowego dla poszczególnych odcinków operacji 

transportowych, uwzględniając korzystaniu przez 

pojazdy jedynie z dróg krajowych klasy GP i G  

(tab. 4). 

 

Tab.5. Zestawienie kosztów opłat drogowych dla 

 poszczególnych odcinków  [zł] 

P1 P2 P3 P4

Euro2 Euro3 Euro4 Euro5 Euro2 Euro3 Euro4 Euro5 Euro2 Euro3 Euro4 Euro5 Euro2 Euro3 Euro4 Euro5

1 (A-B) 48 42 33 24 48 42 33 24 63 55,5 43,5 31,5 63 55,5 43,5 31,5

2 (A-C) 80 70 55 40 80 70 55 40 105 92,5 72,5 52,5 105 92,5 72,5 52,5

3 (A-D) 96 84 66 48 96 84 66 48 126 111 87 63 126 111 87 63

4 (A-E) 96 84 66 48 96 84 66 48 126 111 87 63 126 111 87 63

5 (B-C) 32 28 22 16 32 28 22 16 42 37 29 21 42 37 29 21

6 (B-D) 64 56 44 32 64 56 44 32 84 74 58 42 84 74 58 42

7 (B-E) 96 84 66 48 96 84 66 48 126 111 87 63 126 111 87 63

8 (C-D) 32 28 22 16 32 28 22 16 42 37 29 21 42 37 29 21

9 (C-E) 64 56 44 32 64 56 44 32 84 74 58 42 84 74 58 42

10 (D-E) 32 28 22 16 32 28 22 16 42 37 29 21 42 37 29 21

Sr transp   Odcinki

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Znając graf operacji transportowych z rozpa-

trywanym łańcuchu dostaw (rys.2), przydział środ-

ków transportu do realizacji poszczególnych opera-

cji (tab.4) oraz koszty realizacji poszczególnych 

operacji transportowych  (tab.5) można wyznaczyć 

graf realizacyjny. W niniejszym referacie koszty 

ograniczono jedynie do kosztów opłat drogowych, 

zróżnicowanych ze względu  na klasę eksploatowa-

nego pojazdu wyrażoną normami EURO. Przyjęto, 

ze każdy z dysponowanych środków transportu 

(tab.3) może spełniać wielowariantowo normy 

EURO2, EURO3, EURO4 i EURO5. Zatem graf 

realizacyjny uwzględnia wszystkie dopuszczalne 

warianty realizacji zadania transportowego. Na   

rys. 4 przedstawiono tylko część tego grafu, poka-

zując możliwość realizacji operacji transportowej 

(dla trasy 1)  różnymi środkami transportu (P1 i P2) 

spełniającymi różne normy (EURO2 - EURO5).  

Oznaczenie łuku reprezentującego operację trans-

portową: pierwsza cyfra – to numer trasy, cyfra 

druga- numer środka transportu, cyfra trzecia – 

norma EURO pojazdu.  
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Rys. 4. Graf uwzgledniający wielowariantowość 

  realizacji operacji transportowej 

Źródło: opracowanie własne 

 

3. Plan doboru środków transportu 

 

Dla rozpatrywanego projektu, przy zastoso-

waniu programu komputerowego LINGO 9.0  [3] 

rozwiązano jednokryterialne zadanie wyznaczenia 

planu o funkcji kryterium, którą jest minimal-

ny/maksymalny koszt realizacji przedsięwzięcia. 

Na podstawie przyjętego grafu procesu  technolo-

gicznego (rys.2) realizacji procesu transportowego 

(łańcuch dostaw), uwzględniającego: wykaz opera-

cji transportowych, wykaz dysponowanych środ-

ków transportu oraz ich wydajności i objętości, 

przydział środków transportu do poszczególnych 

operacji procesu, objętość oraz koszt realizacji 

poszczególnych operacji transportowych uzyskano 

plan doboru środków transportu do realizacji  

omawianego przykładu, uwzględniając  jako funk-

cję kryterium  koszt realizacji rozpatrywanego 

zadania transportowego.  

 

4. Optymalny koszt realizacji 

przedsięwzięcia 
 

Dla rozpatrywanego na potrzeby niniejszego 

referatu projektu doboru środków transportu do 

realizacji zadania transportowego (rys. 2) przy 

zastosowaniu programu komputerowego LINGO 

9.0 [5]  wyznaczono plan operacji  procesów 

transportowych ze względu na minimalizację 

kosztu realizacji f-tego przedsięwzięcia. 
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Zaproponowano model wyznaczenia minima-

lizacji kosztów realizacji zadania transportowego:  
 

min=z1*(126*x442+111*x443+87*x444+63*x445) +  

z2*(96*x322+84*x323+66*x324+48*x325+126*x332+111*x333+87*x3

34+63*x335+42*x1042+37*x1043+29*x1044+21*x1045)+ 

z3*(80*x222+70*x223+55*x224+40*x225+105*x232+92*x233+72*x2

34+52*x235+32*x822+28*x823+22*x824+16*x825+42*x832+37*x833

+29*x834+21*x835+42*x1042+37*x1043+29*x1044+21*x1045)+ 

z4*(80*x222+70*x223+55*x224+40*x225+105*x232+92*x233+72*x23

4+52*x235 +84*x942+74*x943+58*x944+42*x945)+ 

z5*(48*x112+42*x113+33*x114+24*x115+48*x122+42*x123+33*x124

+24*x125+32*x522+28*x523+22*x524+16*x525+42*x532+37*x533+2

9*x534+21*x535+321*x822+28*x823+22*x824+16*x825+42*x832+37

*x833+29*x834+21*x83+42*x1042+37*x1043+29*x1044+21*x1045)+ 

z6*(48*x112+42*x113+33*x114+24*x115+48*x122+42*x123+33*x124

+24*x125+32*x522+28*x523+22*x524+16*x525+42*x532+37*x533+2

9*x534+21*x535+84*x942+74*x943+58*x944+42*x945)+ 

z7*(48*x112+42*x113+33*x114+24*x115+48*x122+42*x123+33*x124

+24*x125+64*x622+56*x623+44*x624+32*x625+84*x632+74*x633+5

8*x634+42*x635+42*x1042+37*x1043+29*x1044+21*x1045)+ 

z8*(48*x112+42*x113+33*x114+24*x115+48*x122+42*x123+33*x124

+24*x125 +126*x742+111*x743+87*x744+63*x745); 

 

Rys. 5.  Model zadania optymalizacyjnego - Print 

Screen ekranu 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Uzyskano rozwiązanie określające minimalny koszt 

dla rozpatrywanego modelu: 
 

Local optimal solution found. 

   Objective value:                              63.00000 

   Extended solver steps:                               0 

   Total solver iterations:                             4 

 

Rys. 6.  Rozwiązanie  zadania optymalizacyjnego - 

Print Screen ekranu 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

5. Wnioski i podsumowanie 

 

Analizowany w referacie problem doboru 

środków transportu oparto na przykładzie realizacji 

zadania transportowego w łańcuchu dostaw. 

Opracowana metoda wykorzystująca program 

komputerowy LINGO 9.0  pozwala więc na wyzna-

czenie takiego planu (określenie kolejności wyko-

nywania operacji transportowych przy zastosowa-

niu odpowiednich środków transportu), dla którego 

całkowity koszt realizacji procesu jest  optymalny. 

Przeprowadzone badania symulacyjne wyka-

zały, że rozwiązując jednokryterialne zadanie wy-

znaczania planu o funkcji kryterium, którą jest 

minimalny lub maksymalny koszt realizacji przed-

sięwzięcia można wyznaczyć koszt realizacji zada-

nia transportowego. W rozpatrywanym na potrzeby 

niniejszego referatu przykładzie minimalny koszt 

uzyskano dla trasy Z1 i wyniósł on K min=63,oo zł, 

zaś maksymalny koszt uzyskano dla trasy Z5 i 

wyniósł on K max=453,oo zł. 

Wprowadzając do obliczeń dodatkowo ogra-

niczenia,  występujące  w rzeczywistości w firmach 

transportowych (dysponowany tabor w przedsię-

biorstwie - jego ładowność lub pojemność,  norma 

EURO pojazdu,  liczba osi, prędkość techniczna,  

spalanie, itp.) można wykorzystać przedstawione w 

referacie narzędzie (metodę)  do optymalnego do-

boru środków transportu realizujących realne zada-

nia transportowe na rynku usług transportowych.   
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