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ANALIZA PROCESU PRZEWOZOWEGO I ZASADY PLANOWANIA OPERACJI 

TRANSPORTOWEJ NA PODSTAWIE WYBRANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

TRANSPORTOWEGO PODCZAS PRZEWOZU PŁATÓW RYBNYCH CZĘŚĆ 3 

ANALIZA LOGISTYCZNA OPERACJI PRZEWOZOWEJ 

 

W artykule omówiony został proces planowania drogowej operacji transportowej związanej z transportem ładunku szybko 

psującego się – na przykładzie ryby mrożonej w postaci filetów – o wadze 21 ton planowanego do przewozu na trasie Ottern-

dorf (Niemcy) – Bydgoszcz (Polska). W trzeciej części artykułu przedstawiono wybór odpowiedniego środka transportowego, 

opakowania jednostkowego, zbiorczego i transportowego do przewozu płatów rybnych. Transport żywności szybko psującej się 

jest bardzo trudnym w realizacji zadaniem przewozowym dla przewoźnika drogowego. Zmiany podczas transportu oraz nie-

prawidłowości w konstrukcji nadwozia mogą być przyczyną znacznego obniżenia jakości przewożonych ładunków oraz zagro-

żenia bezpieczeństwa konsumenckiego. Aby prawidłowo zaplanować taką operacje transportową, należy każdą czynność zwią-

zaną z przemieszczaniem ładunków, zaplanować pod kątem ekonomicznym, logistycznym i technicznym. Zaplanowanie i reali-

zacja tych systemów przy planowaniu bezpiecznego transportu jest głównym elementem dostarczenia ładunku do odbiorcy 

według jego indywidualnych warunków zamówienia i przewozu. 

 

WSTĘP 

Rolę transportu drogowego, jako element gospodarki narodo-
wej, należy rozumieć, jako zbiór cech technicznych, eksploatacyj-
nych i ekonomicznych. Dzięki użyciu układu tych trzech cech można 
zaplanować operację transportową. Transport drogowy na tle innych 
gałęzi transportu, wyróżnia się wieloma cechami. Do tych najistot-
niejszych cech można zaliczyć między innymi możliwość podsta-
wienia środka transportu w każde miejsce, a także terminowość 
usług. Najważniejszym czynnikiem umożliwiającym wykonywanie 
usług transportowych jest istnienie infrastruktury logistycznej.  

1. CHARAKTERYSTYKA OPAKOWANIA 
LOGISTYCZNEGO 

1.1. Opakowanie jednostkowe 

Filety z mintaja ułożone zostały warstwowo w blok (rys. 1) 
o wadze 7,48 kg, każda warstwa obłożona folią, co bardzo ułatwi 
w procesie przygotowania do operacji ładunkowych oddzielenie od 
siebie filetów. 

 

 
Rys 1. Opakowanie jednostkowe przewożonego towaru 

1.2. Opakowanie zbiorcze 

Do transportu jako opakowanie zbiorcze zastosowano pudło 
kartonowe (rys. 2) o wymiarach: długość. 400 mm x szer. 200 mm x 
wys. 300 mm, zawierające wielokrotność opakowania jednostkowe-
go mieszczące 3 bloki x 7,48 kg ryby każdy. 

 

Rys. 2. Opakowanie zbiorcze przewożonego ładunku 

2. WYBÓR TECHNOLOGII TRANSPORTOWEJ  

Ryby mrożone wymagają przewozu w temperaturze kontrolo-
wanej przy wykorzystaniu środków technicznych do tego przysto-
sowanych. W tej operacji transportowej zastosowano technologię 
specjalizowaną, gdyż w planowanym przewozie wykorzystuje się 
transport samochodowy, którego nadwozie jest przystosowane do 
cech fizycznych i chemicznych ładunku. Pojazdy specjalizowane, 
jak między innymi chłodnia posiadają zabudowę, która służy do 
przewożenia nietypowych ładunków. Załadunek oraz rozładunek 
odbędzie się w sposób zmechanizowany przy wykorzystaniu ręcz-
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nego wózka paletowego eliminujący tym samym niebezpieczne 
i uciążliwe dla zdrowia roboty ładunkowe.[6] 

3. DOBÓR ŚRODKA TRANSPORTOWEGO  
(DROGOWEGO ZESTAWU CZŁONOWEGO N3O4) 

Kierując się rodzajem ładunku, przepisami prawnymi dotyczą-
cymi sposobu przewozu opisywanego towaru oraz zakresem tem-
peratur w jakich towar musi być przewożony zgodnie z Umową ATP 
oraz rozmieszczeniem ładunku pod względem ilości palet najlep-
szym środkiem transportu będzie wykorzystanie naczepy ciężarowej 
furgonowej – chłodni (rys. 3) [4] o oznaczeniu według Umowy ATP - 
FRC Schmitz S.KO 24/L – 13.4 FP 60 COOL i specyfikacją tech-
niczną (tab. 1) [2]. 
 

 
Rys. 3. Naczepa ciężarowa chłodnia Schmitz S.KO 24/L – 13.4 FP 
60 COOL - O3  
 

Tab. 1. Specyfikacja techniczna naczepy ciężarowej chłodni 
Schmitz S.KO 24/L – 13.4 FP – O3 60 COOL [2] 

Dane techniczne naczepy ciężarowej O4 ( ATP ) 

Masa własna naczepy 7 960 [kg] 

Dopuszczalna masa całkowita 35 000 [kg] 

Techniczna masa całkowita 39 000 [kg] 

Dopuszczalna ładowność 31 040 [kg] 

Dopuszczalne obciążenie zespołu osi 24 000 [kg] 

Techniczne obciążenie zespołu osi 27 000 [kg] 

Długość użytkowa zabudowy 13 315 [mm] 

Szerokość użytkowa zabudowy 2 460 [mm] 

Wysokość użytkowa zabudowy 2 650 [mm] 

 
Naczepa ciężarowa Schmitz S.KO 24/L – 13.4 FP 60 COOL 

będzie tworzyła zespół członowy z ciągnikiem samochodowym 
siodłowym ( N3O4 ) Renault Magnum 480 4x2 (rys. 4) o specyfikacji 
technicznej (tab. 2) [3].  

 

 

 
Rys. 4. Ciągnik samochodowy siodłowy Renault Magnum N3 480 
4x2 – N3 EURO 5 [3] 

 
Tab. 2. Specyfikacja techniczna – ciągnik 

samochodowy siodłowy Renault Magnum N3 480 4x2 EURO 5 [3] 

Dane techniczne ciągnika samochodowego siodłowego N3 

Masa własna ciągnika 7 580 [kg] 

Dopuszczalna masa własna 18 000 [kg] 

Techniczna masa własna  19 500 [kg] 

Dopuszczalna masa całkowita zestawu 40 000 [kg] 

Techniczna masa całkowita zestawu 60 000 [kg] 

Dopuszczalne obciążenie osi przedniej 8 500 [kg] 

Dopuszczalne obciążenie osi tylniej 11 500 [kg] 

Długość ciągnika 6 000 [mm] 

Szerokość ciągnika 2 550 [mm] 

Wysokość ciągnika 3 950 [mm] 

Pojemność zbiorników paliwa 
600 [l] / 2x300 

[l] 

Średnie spalanie przy dużym obciążeniu  37,89 [l] 

Norma emisji spalin  EURO 5 

4. WARUNKI SANITARNE PODCZAS OPERACJI 
TRANSPORTOWEJ 

Każde nadwozie wykorzystane w przewozie żywności powinno 
posiadać ważną książkę kontroli sanitarnej, w której umieszcza 
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się datę, kiedy ostatnio mycie oraz dezynfekcja takiej komory ładun-
kowej miała miejsce oraz przez kogo została wykonana.  

Do mycia i dezynfekcji stosuje się odpowiednie preparaty 
(rys. 5) [1], które spełniają swoje zadanie pod względem bakterio-
bójczym oraz grzybobójczym jednoczenie nie oddziałują negatywnie 
na przewożony towar. Ponadto w pojeździe powinien znajdować się 
strój ochronny dla kierowcy (rys. 6) [1], by w razie konieczności 
kierowca mógł swobodnie poruszać się po przestrzeni ładunkowej 
pojazdu w stroju spełniającym podstawowe zasady bezpieczeństwa 
oraz higieny w kontakcie z żywnością. 

 

 

Rys 5. Wybrany środek do mycia i dezynfekcji nadwozia przewożą-
cego żywność [1] 

 

 
Rys 6. Strój ochronny dla kierowcy [1] 

5. ANALIZA LOGISTYCZNA ROZMIESZCZENIA 
ŁADUNKU NA NACZEPIE  

Do wyboru środka transportowego zastosowano metodę wa-
gową [4]. Po analizie powierzchniowej wybranego środka transpor-
towego (naczepy) przewożony ładunek został poddany analizie 
bezpiecznego rozmieszczenia w naczepie ciężarowej chłodni 
Schmitz S.KO 24/L – 13.4 FP 60 COOL (rys. 7). Ładunek został 
umieszczony na 33 europaletach ustawionych w trzech rzędach po 
11 palet. Paletowa jednostka ładunkowa uformowana zostanie z 24 
kartonów umieszczonych na 24 paletach (rysunek 8.) oraz 36 karto-
nów umieszczonych na 9 paletach (rys. 9, 10 11 i 12) łącznie 900 
kartonów.  

 
Rys 7. Rozmieszczenie palet na naczepie ciężarowej 

 

Rys 8. Paletowa jednostka ładunkowa 24 kartony. Widok od strony 
dłuższego boku palety.  

 

 



I 

Logistyka 

 

 

   

6/2016 AUTOBUSY 1583 
 

 
Rys. 9. Paletowa jednostka ładunkowa 24 kartony. Widok od strony 
krótszego boku palety 

 

 
Rys 10. Paletowa jednostka ładunkowa. Widok z góry 

 

 
Rys 11. Paletowa jednostka ładunkowa 36 kartonów. Widok od 
strony dłuższego boku 

 
Rys 12. Paletowa jednostka ładunkowa 24 kartonów. Widok od 
strony krótszego boku palety  

 

 

PODSUMOWANIE 

Role transportu drogowego, jako element gospodarki narodo-
wej, należy rozumieć, jako zbiór cech technicznych, eksploatacyj-
nych i ekonomicznych. Dzięki użyciu układu tych trzech cech można 
zaplanować operacje transportową. Transport drogowy na tle innych 
gałęzi transportu, wyróżnia się wieloma cechami. Do tych najistot-
niejszych cech można zaliczyć między innymi możliwość podsta-
wienia środka transportu w każde miejsce, a także terminowość 
usług. Najważniejszym czynnikiem umożliwiającym wykonywanie 
usług transportowych jest istnienie infrastruktury logistycznej. Od-
powiednie wybranie środka technicznego musi być ściśle związane 
z możliwościami wymiarowymi i normatywnymi związanymi z odpo-
wiednim opakowaniem przewożonego ładunku. 
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Analysis of imported process and principles of planning  
of transport operations on base of chosen transport  

enterprise during transportation fish payments Part 3 

Roles road, as part of the national economy, it is under-

stood as a set of technical features, operational and econom-

ic.By using a system of these three qualities, you can plan 

transport operations. Road transport compared to other 

modes of transport, it is distinguished in many aspects. 

To these the most important features may include, among 

others, the possibility of substitution of the means of 

transport to any place, as well as timely services. The most 

important factor in being able to provide transport services is 

the existence of logistics infrastructure. The purpose of this 

part of the article is to present the selection of appropriate 

packaging for the transport of fish slices and choice of means 

of transport . 
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