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Transport ładunków odbywa się według ściśle określo-

nych czynności procesu transportowego. W procesie trans-

portowym, wyróżnia się przewóz ładunków i  czynności 

ładunkowe. Od sposobu ich wykonania zależy bezpieczeń-

stwo ładunku, taboru przewozowego, a także pracowników 

wykonujących te prace. Wymaga to znajomości techniki 

i technologii prac ładunkowych.

Prace ładunkowe odbywają się w miejscach obsługi ła-

dunkowej środków przewozowych: w  punktach ładunko-

wych, terminalach, stacjach ładunkowych, portach rzecz-

nych i morskich oraz rejonach przeładunkowych. Są wyko-

nywane za pomocą maszyn i urządzeń przeładunkowych, 

wymagających znajomości ich obsługi i postępowania we-

dług ściśle określonych procedur. Wykorzystanie do tych 

prac sprzętu ładunkowego jest związane z  mechanizacją, 

której celem jest skrócenie czasu trwania operacji ładunko-

wych przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia robocizny 

i eliminacji ciężkiej pracy # zycznej. Ponadto realizacja prac 

ładunkowych w transporcie kolejowym wymaga uwzględ-

nienia specy# ki stosowanego taboru przewozowego, jak 

również złożoności procesów transportowych.

W monogra# i opisano siedem grup zagadnień, przed-

stawiających podstawowe składniki niezbędne do realizacji 

prac ładunkowych: ładunki, opakowania i jednostki ładun-

kowe, środki transportu kolejowego służące do ich przewo-

zu, a także maszyny i urządzenia ładunkowe. Przedstawio-

no szczegółowe rozwiązania procesów technologicznych 

prac ładunkowych, dotyczących przeładunków, przygoto-

wania ładunków do transportu oraz obsługi ładunków na 

styku torów o różnej szerokości. 

Monogra# a składa się z siedmiu rozdziałów i załącznika, 

w  którym zamieszczono de# nicje podstawowych pojęć, 

wyjaśnienia skrótów używanych w tekście, a także inne ob-

jaśnienia.

Rozdział pierwszy dotyczy ładunków transportowa-

nych koleją, ich cech i  właściwości # zycznych oraz che-

micznych. Opisano w  nim wpływ na sposób przewozu 

ładunku takich cech przewożonych materiałów, jak: gra-

nulacja i kształt ziaren, wilgotność, gęstość, przyczepność 

i spójność cząstek oraz kąt naturalnego zsypu. Podkreślo-

no, że zespół cech i właściwości charakteryzujące ładunek 

określa jego odporność na warunki i  skutki przewozu. 
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Stopień tej odporności, oceniany z punktu widzenia trans-

portu ładunku, jest określany, jako podatność transporto-

wa, która składa się z podatności przewozowej (naturalnej, 

technicznej i  ekonomicznej), ładunkowej i  przechowalni-

czej. Przedstawiono również możliwość narażenia ładun-

ków na wpływ różnych czynników, które mogą prowadzić 

do ich uszkodzeń. W tym rozdziale opisano również różne 

klasy� kacje ładunków.

Rozdział drugi przedstawia wiele zagadnień dotyczą-

cych opakowań transportowych i jednostek ładunkowych, 

które służą do zabezpieczenia towarów przed niekorzyst-

nym wpływem wielu czynników zewnętrznych, takich jak 

narażenia mechaniczne, klimatyczne, a  także kradzież, 

podczas przewozu, przeładunku i  przechowywania (ma-

gazynowania). Wykorzystanie do przewozu ładunków jed-

nostek ładunkowych, z  jednej strony zabezpiecza ładunki 

przed oddziaływaniem energii mechanicznej, która może 

spowodować ich uszkodzenie, z drugiej umożliwia mecha-

nizację prac ładunkowych. W opisano także różne rodzaje 

opakowań i jednostek ładunkowych oraz ich zastosowanie 

do określonych ładunków.

Rozdział trzeci zawiera informacje dotyczące taboru 

przewozowego oferowanego przez kolej. Opisano w  nim 

budowę wagonów towarowych, zasady numerowania 

wagonów (oznakowanie cyfrowe i literowe), napisy i znaki 

na wagonie dotyczące transportu ładunków, a  także pa-

rametry techniczno-eksploatacyjne. Przedstawiono także 

podział i przy-kładowe rozwiązania techniczne poszczegól-

nych rodzajów wagonów towarowych.

Rozdział czwarty poświęcono maszynom i  urządze-

niom ładunkowym. Przeładunki są wykonywane za pomo-

cą różnorodnego sprzętu, który wyręcza człowieka i umoż-

liwia mechanizację czynności ładunkowych. Opisano za-

sady wykorzystania w  czynnościach ładunkowych suwnic 

bramowych, wózków widłowych, żurawi, ładowarek, scha-

rakteryzowano osprzęt tych maszyn oraz zasady wykorzy-

stania i  parametry techniczno-eksploatacyjne przenośni-

ków taśmowych, wyładowarek wagonowych i  wywrotnic 

wagonowych. Opisano także wykorzystanie do prac ładun-

kowych: estakad, mostów zsypowych, zasobników i  ramp 

ładunkowych, placów i magazynów.

Rozdział piąty zawiera informacje dotyczące procesu 

przeładunku. W  tej części monogra� i scharakteryzowano 

fronty ładunkowe i  ich parametry, a  także wyposażenie 

techniczne punktów ładunkowych, takie jak: wagi wago-

nowe, skrajniki i mostki ładunkowe. Przeprowadzono roz-

ważania dotyczące bezpiecznego wykonywania tych prac. 

Zawarto także informacje dotyczące ładunków zamarzają-

cych i technologii rozmrażania ładunków, poprzedzających 

czynności wyładunkowe.

Rozdział szósty dotyczy rozmieszczenia ładunków na 

wagonach oraz sposobu ich zabezpieczenia i  mocowania 

na czas przewozu. Informacje te wzbogacono przykładami 

dobrych praktyk związanych z prawidłowym przygotowa-

niem ładunku do transportu, a  także wskazano podstawy 

prawne regulujące te czynności.

Rozdział siódmy opisuje obsługę ładunków na styku 

torów różnej szerokości, w tym obsługę styku linii normal-

notorowych z  wąskotorowym. Charakteryzuje problemy 

przeładunków granicznych, przedstawia rozwiązania tech-

niczne ułatwiające przeładunek, np. wymianę wózków wa-

gonowych lub zestawów kołowych i przesuwanie kół w ze-

stawach kołowych.

Każdy rozdział jest wzbogacony ilustracjami, które po-

magają w  zrozumieniu przedstawianych zagadnień oraz 

wykazem literatury na ten temat.

Dzięki obszernie opisanym zagadnieniom teoretycz-

nym i  praktycznym uwarunkowaniem prac ładunkowych, 

monogra� a może służyć do pogłębienia wiedzy o przeła-

dunkach towarów w  transporcie kolejowym. Książka jest 

adresowana do inżynierów i  techników zajmujących się 

procesami ładunkowymi w transporcie kolejowym, studen-

tów, pracowników punktów ładunkowych, bocznic kolejo-

wych oraz osób zainteresowanych tą problematyką. Dzięki 

kompleksowemu potraktowaniu prac ładunkowych, może 

także wspomagać procesy decyzyjne.


