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Dariusz STARKOWSKI

ANALIZA PROCESU PRZEWOZOWEGO I ZASADY PLANOWANIA OPERACJI
TRANSPORTOWEJ NA PODSTAWIE WYBRANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
TRANSPORTOWEGO PODCZAS PRZEWOZU PŁATÓW RYBNYCH CZĘŚĆ 4
PRAKTYCZNE WYKONANIE OPERACJI PRZEWOZOWEJ
Z ANALIZĄ LOGISTYCZNĄ
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 Otterndorf
(Niemcy) – Bydgoszcz (Polska). W czwartej części artykułu przedstawiono odpowiednio analizę doboru odpowiedniego środka
transportowego według technicznej charakterystyki zewnętrznej oraz według międzynarodowej Umowy ATP, dokonanie analizy
czasu pracy kierowcy i wykonanie analizy TUL. Powyższa analiza została wykonana z uwzględnieniem wcześniejszego obszaru
wyboru technologii transportowej i technologii ładunkowej i systemów transportowych. Transport drogowy żywności należy
zaliczyć do bardzo wymagającego systemu transportowego w transporcie drogowym. Wymaga on bardzo specjalistycznej i kosztownej a zarazem wymagającej floty transportowej. Warunki prawne oraz specyfika ekonomiczna wymaga od przewoźników
drogowych spełnienia bardzo wielu specjalnych warunków transportu. Temperatury, które powinny być przestrzegane przy
transporcie opisywanego towaru w poprzednich częściach artykułu nakazują zachowanie towaru w stanie zamrożonym. Najwyższa temperatura w dowolnym miejscu ładunku w czasie załadunku, przewozu i wyładunku nie powinna przekraczając wielkości
prawnych przedstawionych w Umowie ATP. Jeżeli jednak niektóre operacje techniczne, jak np. rozmrażanie parownika środka
transportu – chłodni powodują na krótki okres ograniczone podwyższenie temperatury w jakiejkolwiek części ładunku, dopuszcza
się wzrost o 3°C temperatur.

d.

WSTĘP
Transport żywności szybko psującej się jest bardzo trudnym
w realizacji zadaniem przewozowym dla przewoźnika drogowego.
Zmiany podczas transportu oraz nieprawidłowości w konstrukcji nadwozia mogą być przyczyną znacznego obniżenia jakości przewożonych ładunków oraz zagrożenia bezpieczeństwa konsumenckiego.
Aby prawidłowo zaplanować taką operacje transportową, należy
każdą czynność związaną z przemieszczaniem ładunków, zaplanować pod kątem ekonomicznym, logistycznym i technicznym. Zaplanowanie i realizacja tych systemów przy planowaniu bezpiecznego
transportu jest głównym elementem dostarczenia ładunku do odbiorcy według jego indywidualnych warunków zamówienia i przewozu.[5]

e.
f.
g.
h.

Tab.1. Obliczenie wagi towaru [brutto]
Opis
Wielkość [kg]
Waga opakowania zbiorczego netto
22,44
Waga paletowej jednostki ładunkowej 24 kar563,56
tony wraz z paletą
Waga paletowej jednostki ładunkowej 36 kar832,84
tonów wraz z paletą
24 jednostki paletowe * 563,56 kg
13525,44
9 jednostek paletowych * 832,84 kg
7495,56
Waga kartonu 0,264 kg * 900 kartonów
237,6
Waga towaru brutto
21258

1. TECHNICZNE ZESTAWIENIE SUMARYCZNE
WIELKOŚCI TOWAROWYCH
Do analizy skuteczności wykonania operacji transportowej wykonano zestawienie następujące wskaźniki techniczno-ekonomicznych:
a. Obliczenie wagi towaru brutto ładunku (tab. 1).
b. Obliczenie wskaźnika wykorzystania ładowności.
c. Obliczenie wskaźnika wykorzystania przestrzeni ładunkowej pojazdu.
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Analiza charakterystyki zewnętrznej zestawu członowego
(rys. 1).
Analiza rzeczywistej i dopuszczalna masa pojazdu członowego
operacji transportowej (rys. 2).
Analiza dopuszczalnej ładowność zestawu (rys. 3.)
Analiza nacisków na osie pojazdu członowego na podłoże po
załadunku (rys. 4).
Przykładowe oznakowanie zewnętrzne pojazdu członowe go
przeznaczonego do realizacji operacji transportowej (rys. 5).

–

Wskaźnik wykorzystania ładowności:[4]
𝑤𝑙 =

𝑄
𝐿𝑚𝑎𝑥

(1)
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Q – masa ładunku w tonach,
Lmax – ładowność maksymalna pojazdu w tonach, Q ≤ Lmax
𝑤𝑙 =

21 258 kg
31 040 kg

= 0,68

Im wskaźnik wykorzystania ładowności jest bliższy 1 tym ładowność pojazdu jest lepiej wykorzystana.[4]
– wskaźnik wykorzystania przestrzeni ładunkowej pojazdu
𝑤𝑣𝑝 =

𝑉𝑙

(2)

𝑉𝑝𝑜𝑗

Vl – objętość ładunku w m3,
Vpoj – objętość przestrzeni ładunkowej w m3, vl ≤ Vpoj
Im wskaźnik wykorzystania przestrzeni ładunkowej pojazdu jest
bliższy 1 tym przestrzeń pojazdu jest lepiej wykorzystana. [4]
𝑤𝑣𝑝 =

26,29 𝑚3
87 𝑚3

= 𝟎, 𝟑𝟎

macje umieścić w liście przewozowym. [3] Po załadunku pojazdu nacisk wywierany na podłoże przez oś napędową nie może przekroczyć
11,5 [tony], a przez oś nienapędową 10 [tony]. Masa całego zestawu
wraz z ładunkiem, według przepisów, powinna spoczywać w odpowiednich proporcjach, aby zachować odpowiednie naciski: oś 1 to
około 20% rzeczywistej masy całkowitej, oś 2 (napędowa) to około
25% rzeczywistej masy całkowitej, i osie naczepy 3, 4, 5 to około 55%
rzeczywistej masy całkowitej (rys. 4). W przypadku naszego ładunku
mamy 9 paletowych jednostek o wadze 832,84 kg każda i 24 jednostki paletowe o wadze 563,56 kg każda. Palety cięższe ustawiamy
przy ścianie czołowej naczepy minimalizując tym samym naciski na
osie, poprawiamy bezpieczeństwo związane z zabezpieczeniem
cięższych jednostek przez ścianę czołową naczepy oraz poprawiamy
prowadzenie przez lepsze dociśnięcie osi napędowej. Tolerancja
przekroczenia nacisku osi wynosi +/- 200 kg.
Kolejnym parametrem technicznym jest wyznaczenie parametru
obciążenia na sprzęg siodłowy ciągnika samochodowego siodłowego
w zależności od nacisku jaki wywiera naczepa oraz ładunek znajdujący się wewnątrz niej.

(3)

𝐷=𝑔×

0,6×𝑇×𝑅
𝑇+𝑅−𝑈

(4)

T – waga ciągnika samochodowego w tonach + dopuszczalny nacisk
naczepy na sprzęg siodłowy,
R – waga naczepy,
U - dopuszczalny nacisk naczepy na sprzęg siodłowy
𝐃 = 𝟗, 𝟖𝟏 ×

𝟎, 𝟔 × 𝟏𝟖, 𝟓𝟖 × 𝟐𝟗, 𝟐𝟐
= 𝟖𝟕 [𝐤𝐍] = 𝟖, 𝟖𝟕 [𝐭]
𝟏𝟖, 𝟓𝟖 + 𝟐𝟗, 𝟐𝟐 − 𝟏𝟏

Rys. 1. Wymiary zewnętrzne planowanego pojazdu członowego [4]

Rys. 2. Rzeczywista i dopuszczalna masa pojazdu członowego planowanej operacji transportowej.

Rys. 4. Obliczone naciski na osie pojazdu członowego na podłoże po
załadunku
Oznakowanie zestawu drogowego przygotowanego do jazdy [3]

Rys. 3. Dopuszczalna ładowność zestawu [4]
Kierowca podczas wykonywania operacji transportowej jest zobowiązany do monitorowania załadunku, który wykonuje załadowca
i w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości kierować swoje uwagi
i spostrzeżenia do załadowcy. Po załadunku kierowca powinien zważyć pojazd jeżeli jest taka możliwość, jeżeli nie, powinien taką infor-

Rys. 5. Przykładowe oznakowanie zewnętrzne pojazdu członowego
przeznaczonego do realizacji operacji transportowej [ 3 ]
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2. WYBÓR TRASY PRZEWOZU
Dokonujący wyboru trasy spedytor musi kierować się podstawowymi założeniami, które dotyczą rodzaju drogi, długością drogi oraz
przepisami drogowymi. Przez rodzaj drogi określamy po jakich rodzajach dróg będziemy się przemieszczać, czy będą to autostrady, drogi
ekspresowe, drogi krajowe czy też lokalne. Długość trasy nie zawsze
wiąże się z szybszym dotarciem do celu, gdyż długość trasy nie jest
adekwatna do rodzaju drogi. Ruch po autostradach czy drogach ekspresowych odbywa się znacznie sprawniej niż po drogach krajowych
i lokalnych, co wiąże się z przejechaniem większej liczby kilometrów
w tym samym czasie. Przepisy drogowe odnoszą się do rodzaju drogi
i związane są w szczególności z naciskami na osie pojazdu, dotyczą
one wszystkich pojazdów ciężarowych poruszających się po drogach, dlatego bardzo ważną rzeczą będzie zaplanowanie trasy również pod względem dopuszczalnego nacisku osi na drogi, które wynoszą odpowiednio 8 t, 10 t i 11,5 t.
Trasa (rys. 6)[1] przedstawia cały przebieg operacji transportowej wraz z dojazdem z Bremerhaven do miejsca załadunku w Otterndorf, przewozem towaru do Bydgoszczy, gdzie następuje rozładunek
oraz powrót środka transportu do bazy transportowej w Pile.

Z analizy raportu dziennego (rys. 12) [1] operacji transportowej na
trasie Otterndorf – Bydgoszcz wynika, że kierowca wykonał wszystkie odpoczynki oraz czas prowadzenia pojazdu zgodnie z przepisami.
Brak naruszeń w przypadku trasy, która nas interesuje, nie oznacza
braku naruszeń w całym 4 tygodniowym okresie prowadzenia pojazdu, dlatego w czasie kontroli analizowane są dane z ostatnich 28
dni aktywności kierowcy.[8]

Rys. 7. Widok okna programu AutoSat 3 dane i statystyki przebytej
trasy ciągnika samochodowego [1]

Rys. 6. Planowana trasa operacji transportowej Otterndorf (Niemcy)
– Bydgoszcz (Polska) [1]
Do analizy przebytej trasy wykorzystano program informatyczny,
program AutoSat 3. Dzięki programowi można zaplanować trasę
przewozową, zarządzać flotą pojazdów i prowadzić ich nadzór w czasie rzeczywistym. Dzięki rejestratorowi GPS zamontowanemu w pojeździe oraz przy wykorzystaniu technologii GPS program określa położenie geograficzne pojazdu, które później przez sieć GSM trafia
jako dane do przedsiębiorcy. Przy wykorzystaniu komputera pokładowego ciągnika siodłowego samochodowego oraz połączeniu z nim
naczepy ciężarowej chłodni można było kontrolować inne parametry
pracy pojazdu związane wyłącznie z samym pojazdem. Dzięki zamontowanej sondzie w zbiornikach paliwa ciągnika samochodowego
oraz w agregacie naczepy chłodni można kontrolować stan paliwa –
pokazuje to wykres umieszczony w dolnej części okna programu dla
ciągnika samochodowego siodłowego (rys. 7) [1] i dla naczepy
chłodni (rys. 8) [1]. Informacje zawierają także parametry dotyczące
średniego zużycia paliwa, długości przejechanej trasy, parametrów
silnika, czy też prędkości średniej pojazdu. Dodatkowo w naczepie
możemy kontrolować na bieżąco wskazania temperatury panującej
w zabudowie, a po zakończonej operacji stworzyć raport (rys. 9, 10,
11) [1] i dowiedzieć się na jakim poziomie była utrzymywana temperatura przez cały czas trwania operacji transportowej. Przy rozliczaniu oraz prowadzeniu ewidencji czasu pracy kierowców przedsiębiorstwo korzysta z programu Tachomatt oraz integralnego z nim czytnika kart kierowców. Wszystkie dane, które zostały sczytane z kart
są przechowywane w bazie danych i w razie kontroli lub dla celów
własnych zawsze mogą zostać wygenerowane w postaci raportu.
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Rys. 8. Widok okna programu AutoSat 3 dane i statystyki przebytej
trasy naczepy ciężarowej chłodni ATP [1]

Rys. 9. Raport temperatur panujących w zabudowie chłodniczej
przez czas trwania operacji transportowej strona 1 [1]

I

Logistyka

Rys.10. Raport temperatur panujących w zabudowie chłodniczej
przez czas trwania operacji transportowej strona 2 [1]

Rys. 12. Raport czasu pracy kierowcy z operacji transportowej
Otterndorf – Bydgoszcz [1]

Rys. 11. Raport temperatur panujących w zabudowie chłodniczej
przez czas trwania operacji transportowej strona 3 [1]

3. ANALIZA CZASU PRACY KIEROWCY
Z wygenerowanego raportu aktywności kierowcy odczytano
czas jaki kierowca poświęcił na odpoczynek, jazdę oraz inne prace.
Natomiast z raportu wykroczeń (rys.12 i rys. 13) [1] jakie kierowca
popełnił wykroczenia podczas wykonywania określonej operacji
transportowej oraz jaka będzie wysokość kary w przypadku poszczególnych wykroczeń.[7]

Rys. 13. Raport naruszeń czasu pracy kierowcy z operacji transportowej Otterndorf – Bydgoszcz [1].
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4. ANALIZA TUL

PODSUMOWANIE

Analiza TUL (Transport, Umschlag, Lagerung), czyli transport,
przeładunek i magazynowanie. Pierwszy element analizy to transport, obejmuje on wszystkie zadania związane tylko z transportem
towarów. Towary są przewożone od punktu początkowego, którym
jest magazyn nadawcy, do magazynu odbiorcy wykorzystując przy
tym przeładunki, lecz to zależy już od nadawcy. Punkt drugi, czyli
przeładunek. Związany jest z przepakowywaniem towaru lub jego
częściowym pozostawieniem w różnych oddziałach magazynu odbiorcy, jeżeli zachodzi taka potrzeba, oraz zalicza się do tego załadunek i rozładunek jako element podstawowy. Punkt trzeci związany
z magazynowaniem. Zarówno nadawca, jak i odbiorca magazynują
swoje towary w swoich magazynach lub korzystają z magazynów zewnętrznych wynajętych z różnych przyczyn, głównie jest to brak miejsca by składować towar przez określony czasu. Dla przewoźnika magazynowanie wiąże się z punktem początkowym i końcowym operacji
transportowej (załadunek i rozładunek). (tab. 2).[2]

We wszystkich częściach artykułu przedstawiono czynności planistyczne związane z procesem przewozowym towaru szybko psującego się, którym była ryba mrożona przewożona w postaci filetów.
Jest to produkt głęboko mrożony, którego temperatura przechowywania i przewozu wynosi (-18/20oC). Uwzględniając wagę towaru,
jego objętość pod względem liczby palet oraz zakres temperatury
przewozu wykorzystałem naczepę ciężarową chłodnię FRC, która
wraz z ciągnikiem siodłowym samochodowym stworzyła pojazd członowy. Wyliczony wskaźnik wykorzystania ładowności wynosi 70%
natomiast wskaźnik wykorzystania przestrzeni ładunkowej wynosi
zaledwie 30% co świadczy o tym, że jest to ładunek bardziej masowy
niż objętościowy. Trasa przejazdu nie należała do najkrótszych, lecz
jest często wykorzystywana i sprawdzona pod względem płynności
ruchu, dzięki czemu obserwując poprzednie przejazdy tymi odcinkami dróg możemy oszacować prawdopodobny czas przejazdu. Nie
zawsze krótsza droga pod względem odległości musi oznaczać krótszy czas przejazdu. Lepiej korzystać ze sprawdzonych korytarzy
transportowych lub wyznaczając trasę po raz pierwszy mieć na uwadze drogi szybkiego ruchu, jak autostrady czy drogi ekspresowe. Z
rozliczenia dziennego prowadzenia pojazdu należy wywnioskować,
że kierowca wykonywał wszystkie przerwy, odpoczynki oraz organizował czas jazdy w sposób zgodny z przepisami. Raport temperatury
panującej w chłodni wskazuje, że przez cały czas trwania operacji
transportowej temperatura była na odpowiednim poziomie, nie wykraczała za poziom ustanowiony przez zleceniodawcę. Dzięki przeprowadzonej analizie TUL można stwierdzić, które elementy procesu
przewozowego zajmują najwięcej czasu, a które najmniej. Sam przewóz zajmuje około 73%, co stanowi znaczą część całego czasu operacji transportowej. Jest to jednak wartość, która zależy od wielu
czynników, jak długość trasy, natężenie ruchu, utrudnienia drogowe,
czy rodzaj dróg. Biorąc pod uwagę inne czynności występujące podczas całej operacji transportowej, jak załadunek i rozładunek, oczekiwanie na załadunek i rozładunek oraz kontrola pojazdu podczas
postojów należy skrócić całkowity czas operacji minimalizując czas
potrzebny na wykonanie tych czynności. Jednym ze sposobów mogłaby być kontrola techniczna pojazdu, która odbywałaby się podczas oczekiwania pojazdu na załadunek i rozładunek przez co kierowca nie musiałby wydłużać czasu postoju podczas przerw obowiązkowych.

Tab. 2. Zestawienie zbiorcze zmodyfikowanej analizy TUL
Nadawca:
Goose ColdProces
store (Otterndorf)
Załadunek /
Rozładunek
Odbiorca:
Frosta Sp. z Transport
o.o. (Bydgoszcz)
Kontrola pojazdu
Przewoźnik:
Spedycja i
Transport Oczekiwanie
„Dragon”

Rzeczywisty
Planowany
Różnica
Liczba
Liczba
Liczba
Czas
Czas
powtórzeń
powtórzeń
powtórzeń

Czas
120

2

90

2

30

2

945

3

1000

3

-55

3

110

4

90

4

20

4

120

2

90

2

30

2

Analiza przedstawia podstawowe czynności jakie zostały wykonane podczas przebiegu operacji transportowej Otterndorf (Niemcy)
– Bydgoszcz (Polska). Grupa działań (tab. 3) obejmuje czas potrzebny na ich wykonanie wraz z dojazdem do miejsca załadunku
oraz powrotem do bazy transportowej. Zestawienie czasu (tab. 2)
rzeczywistego wykonanej operacji z czasem planowanym daje różnicę. Różnica o wartości minusowej mówi o operacji wykonanej w
czasie lepszym niż zamierzony, natomiast wartość plusowa skłania
do analizy oraz szukania rozwiązań poprawiających sprawność przewozu pod względem czasowym.

Tab. 3. Wykonywane działania podczas wybranej usługi transportowej zmodyfikowanej analizy TUL
Lp.

Co?

Gdzie?

Kto?

Jak?

1 Zestaw drogowy

Parking

Kierowca

Wzrokowo

Wizualna kontrola techniczna pojazdu

2 Zestaw drogowy

Parking

Kierowca

Zestaw

Wyjazd kierowcy na miejsce załadunku

3 Zestaw drogowy

Magazyn klienta

Kierowca

Zestaw

Oczekiwanie na załadunek

4 Zestaw drogowy

Magazyn klienta

5 Zestaw drogowy

Magazyn klienta

6 Zestaw drogowy
7 Zestaw drogowy
8 Zestaw drogowy

Magazyn odbiorcy

9 Zestaw drogowy

Magazyn odbiorcy

10 Zestaw drogowy Baza transportowa firmy
11 Zestaw drogowy Baza transportowa firmy

Magazynier Wózek paletowy

Opis

Załadunek pojazdu

10
45
60
50 m

Kontrola umieszczonego ładunku na pojeździe

22 t

Wzrokowo

Kierowca

Zestaw

Wyjazd kierowcy na miejsce rozładunku

Kierowca

Zestaw

Kontrola techniczna i wzrokowa pojazdu
podczas postojów

22 t

Kierowca

Zestaw

Oczekiwanie na rozładunek

22 t

Magazynier Wózek paletowy

818 km

50 m
101 km

Zestaw

Powrót kierowcy do bazy transportowej

Mechanik

Narzędzia
diagnostyczne

Kontrola techniczna pojazdu

60

22 t

Rozładunek pojazdu

Kierowca

Czas trwania (min)

55 km

Kierowca

SUMA
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Odległość Ilość

20

22 t

22 t

780
20
60
60
120
60

975 km

22 t 120 120 945 110
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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 4
Transport of road food belongs to include for very in road
transport requiring system transport. It requires he it very specialistic and expensive but at the same time requiring fleet
transport. Legal conditions and it requires economic specificity from road carriers of implementation special conditions of
transports quite a lot. Temperatures, which should be obeyed
order at transport of described commodity in former parts of
articles in state condition behavior of commodity. Highest
temperature in optional place of load in time of loading, transportation and it should not in agreement (convention) unloading surpassing largeness legal introduced ATP. If however,
some technical operations, as e.g. they cause limited going up
of temperature on short period to load means transport – refrigerator cool incrimination growth commits about 3 ° temperature C. Presentation of selection of proper transport is
this purpose according to agreement article part ATP, effecting of analysis of active time of driver and execution of analysis TUL. Above - mentioned analysis has been executed with
earliest taking into consideration area of choice of transport
technology and bilge technology and transport systems.
Autorzy:
dr inż. Dariusz Starkowski - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Pile, Instytut Inżynierii Mechanicznej i Transportu, 64-920 Piła,
ul. Podchorążych 10.

6/2016 AUTOBUSY 1589

