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A logisztikai folyamatok komplex vizsgálatánál nem lehet azt a kér-
désfelvetést megkerülni, hog5l miként lehet az egyes katonai anyagokat,
felszereléseket, technikai eszközoket a megfelelő időpontban, az elóírt
mennyiségben és minóségben a legnagyobb hatékonyság mellett a meg-
feleló helyre szállítani.

Ezen szemléletmód alapján kialakított tevékenység élja az ellátási
igényekhez történó $/o§ alkalmazkodás, a váltoá ellátási-kiszolgálási
struktúrához való idomulás. Ennek megvalósításához szülcséges a nary-
fokú kezdeményező-készség a rövidebb szállítási határidók biztosítása,
a nagyobb kiszolgálási rugalmasság elérése érdekében.

Ennek az újszerú gondolkodrásmódnak a lényege talán abban fogal-
maáató meg, hogy az ellátási folyamatban nem a nagykapacitású raktá-
rak létrehoziására kell törekedni, hanem arra, hogy a valós (naprakész)
ellátási igények felmérésével az anyagok (ellátási cikkek, felszerelések,
stb.) a beszerzéstől a térbeli elosztás vegpontjáig (alakulatok, szervek,
eryéb) az átfutási idő minimalizálásával áramoljanak Vagyis azt lehet
mondani, hog5l a logisztika a katonai anyaggazdálkodást, a raktározást és

az elosztást egt erységes, hatékony folyamattá (ellátási folyamat) fogia
össze.

Ennek a folyamatnak az egyik autonóm alrendszere az elosztiási
rendszertechnika, úgymint a sállítási csomagolás, erysegrakomÉny-
képzés, a rakodás, a sállítás technológiájának kialakításával.

Ma már kimondhatjuk, hogy a különböző honvédségi szervek (csa-
patok, intézetek, stb.) mind békében, mind háborúban logisztikai elvű
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kiszolgál9s! ;gényetnek. Ók a felhasználásra készülnek fel a lehetóségük-
nek megfeleló technikai színvonalon. A felhasználói igények kielégíiése
a logisztikával (ezen belü| a rakományképzéssel, szállítmányozássa[ stb.)
foglalkoó szervezetek szakembereinek a feladata.

Ezek alapján kitűnik, hory az ellátá§i folyamat fentiekben leírt lo-
gisztikai szemléletú megközelítése meghatátozza az ellátási rendszer
közbülső szakaszaiban közreműködó katonai }özlekedé§ feladatait is. Ez
ugyanis nem lehet má§, mint a fenti elveknek megfeleló, a folyamatot
hatékonyan kiszolgáló szolgáltatások nyújtása, nevezetesen a katonai
közlekedésnek biztosítania kell a gyors, pontos, megbízható anyagtováb-
bítás kialakíthatóságát. Ezért előtérbe kerül olyan módszerek, eljárások,
technikai eszközök alkalmazása, amelyek biztosítják a kocsiforduló-idó
csökkentését, a kapacitások jobb kihasználását, a közlekedés a|ágazalai
(vasúti, közúti, légi, vagy vízi úti) technológiák ésfuary szervezési sajátos_
ságaiból adódó veszteségidők csökkenté§ét, innovatív módszerek alkal-
mazását, természetesen a megfeleló kapacitású elektronikus adatfeldol-
gozás, számítogéppark, összességében a fejlett informatika felha§ználá_
sával.

A csomagolás, az erységrakományképzés, tárolás, rakodás a logisz-
tikai folyamatnak aznl rész.ei, amelyek nagy szakszerűséget, szakmai
hozzáértat igényelnek. Ezeket a feladatokat csak olyan katonai logisz-
tikai szolgáltatást nyújtó szervezetek képesek végrehajtani, amelyek
komplex módon, a közlekedési (szállítrási) tevékenységhez i gazodvaké-
pesek feladataik végrehajtására. Vagis láúni kell, hory az ellátási folya-
matban a logisztikai szemléletmfi alapjár történő feladatmegoldá§
c§ak a katonai közlekedési szervek hatékony kiizrcműkfiésével lehet_
séges.

A logisztikai folyamatokon belül, az elosztási rendszertechnika ele-
mei közül egy protlémakörrel. a rakodástechnikával foglalkozom ebben
a tanulmányban. Irásommal, mint a logisztikai folyamat ré§ze, erre a fon-
tos területre szeretném fe|hívni a firyelmet, amely az anyag-, eszközá-
ramlás kapcsolódási, csatlakozási pontjain meghatározó szerépet játszik.
A NATO tagországok már idejekorán felismerték ennek jelentőségét és
ezen a területen is igyekeznek a megfeleló technikai színvonal kialakítá-
sára. Nálunk is egyre népszerűbbé válik és terjed a logisztikai szemlélet
mód, de akadozik a kiszolgálás rendszerének korszerűsítése és nem rit-
kán túl sok a rakodással foglalkozók létszáma is.
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A nem megfeleló figyelem eryik oka az lehet, hory a rakodrás egl
kjcsit a'senki-föId.jén" helyezkedik el. Míg volt elég kézi munkaeró (ra-
kodókatona) úg5l gondolták, hory minden rakodás paranccsal "hó-rukk"
módszerrel megoldható. A másik o§ hogr a várható technikai fejteszté
sek sorába a döntéshozók a logisztikai folyamatot nem komplex módon
vizsgá§ák é§ emieű kimarad(hat) eg/-esl fonto§ láncszem megfelelő
színvonalra hoása. Példaként szeretném megemlíteni a MISTRAL lég_
védelmi rakétaprogramot, ahol az e$/es ütegek különböó anyagainak
rakodrását megkönnyítő, a beszerzésre kerüló UNIMOG gépkocsira sze-
relhető emelővilla (18.sz. ábra) megvásárlására a katonai közlekedési
szalrszolgálat figyelemfelhívása e|lenére nem szántak pénzt. Ez az eset is
aztbizo^yilja,hosv a téma iránti megfelelő firyelem elmaradásának eryik
oka, hogy az anyagmozgatást megkönnyítő, annak folyamatosságát biz-
tosító rakodási technológia fontosságáról a dönteshozók pénxzűke mi-
att megfeledkeznek, varyis a megfelelő rakodási technológiák létreho-
zását az alkalmazható e§§égrakom ányképzÁ eszközölg anyagmozgató-
és rakodógépek, a rakodóhelyek (építészeti) kialakítását, azokbeszetzé-
sének anyagi lehetőségei eryaránt befolyrásoljál eges esetekben a lo-
gisztikai követelményekkel ellentétben determinálják.

Pedig be kell látni, hory a rakodtísi technológiák kialakítása, a rako-
dásgépesítés na§lon fontos terület é§ csak az elosztási folyamat többi
elemeivel összefüggésben a logisztikai koncepcióval szoros kölcsönha-
tásban vegeáető el, a folyamatban részwevők (anyagelosztó raktárak,
katonai közlekedési szervek, csapatok, intézetek, egyéb) e$rüttműkodé_
sével, eryüttes érdekeltségével.

A rakodásra fordított idók csökkentése, a várakozási idók minimali-
zálása, a járműkapacitások jobb kihasználása a rakodrási technológiák
többirányi fej lesztésével oldható meg.

A szervezési módszerek a logisztikai folyamat optimalizáúásáta ftá-
nyulnak. Ezek egy része számítógépes szimulációs program lehet,
amellyel meghatározhatók a rakodóhelyek optimális száma, a rakodóhe-
lyek előtt várakoá gépkocsik számának vizsgálatával és ennek alapján a
költségek optimalizálásával. A programok miásik része az alkalmazott
eszköálq berendezések kapacitrásának maximális kihasználási lehetósé-
geit kell hory megcélozza.
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Egy számítógépes program elkészítésénél, az optimalizálást az alúb-
bi vaiációs lehetósé4ek szeint célszení ftglelembe venni:

- rakfelület kihasználás optimalizálása, varyis a jármű rakterületén
a rakományok elrendezése magassági irányban, maximális számban;

- a rakfelületen nem forgatható rakományok elhelyezáe;

- a rakfelületen forgatható (bármelyik oldalára állítható) rakomá-
nyok elhelyezése. Ebben az esetben az optimalizálást nem a jármű
rakfelületére, hanem keresztmetszetére célszerú meghatározni.

A felsorolt esetekbea a követkzők meghatórozósa szül<sé4es:

- a raktár területe, térfogata, teherbírása;

- a rakományok típusai, területei, térfogatai, tömegei;

- a rakományelemzé§ javasolt módja mindhárom forgatási variáció-
ban;

- egy adott típusú rakomány megadott ténylegesen szállított rako-
mányszámával az igényelt raktérfogat, raktömeg, raktérméret;

- végűl az adott laktérben elhelyezhető összes rakomány esetén a
kihasználások értékei,

Meg kell említeni, hory a történelem során először a katonai (hábo-
rű) ellátási, utánpótlási feladatok megoldása kényszerítette rá a szakem-
bereket (katonamérnököket) arra, hogy az anyag- eszközáramlás folya-
matát felgyoruító technikai berendezéseket kifejlesszék. A kezdeti lépé-
sek a rakodási rnűveleti idó csökkentése érdekében arra irányultak, hogy
pl. vasúti szállítás esetén a különböző katonai járművekkel közvetlenül
fel lehessen járni a vasúti kocsi rakfelületére. A vasútállomásokon kiépí-
tésre kerültek a stacioner jellegű oldal- és homlokrakodók, kifejleszter
ték a gyorsan felállítható, mobil rakodórámpákat, áthelyezhető rakodó-
hidakat. Ezeknek a berendezéseknek az alkalmazása a késóbbiek során
a polgári életben is széleskörben elterjedt. Az 1.sz. ábrán aMagyar Hon-
védségnél jelenleg rendszeresített ZLR-60 típusú (a volt NDK hadsere-
geinek hadikészletéből beszerzett) szétszedhető homlokrakodó, a 2.sz.
ábra pedig a polgári életben használt áthelyezhető, mobil rakodórámpa
vázlatrajza látható. Ezek az eszkőzök lehetővé teszik a rakodóhely és
szállítójármű közvetlen kapcsolatának a kialakítását.

24



A fenti megoldásokat gyorsrakodási technológiáknak neyeztk, me-

tyek fejlevtésénők legljabb irdrryai a következők:

a.) A rakodóhelyen elóre elkészítik a jármú naryságú rakományt,

amelvát a szállítóiármúvek beállása után a járművön egy rakooasl muve_

#i;;il;;;káEnnek egyik tipiku"_pltaalu 
" I,:lí"::, amit a Ma-

Ö". rr.,iá."d;l n akukriá,onÉ 5, 10: 20 tonnás (lábas) változatban

(3,4. sz. ábrák).

h.'r A iármúvet teszik alkalmassá a gyorsrakodás elvé gzésé,re, a :ak,

fdüÉi.;iáT;;;rili.uÚ-r.". to"oa"zéökkel Ilyen például az önrakodó

;;;; i;:i.,;.;iíne9, a ttátsó emelőfal (8,sz, ábra ), v agy a konténena-

kodó gépkocsi (9-, 9la.sz. ábrák),

c.\ Az előző két változat tulajdonképpeni kombinációja, amikor a

tá.-;{;;;;;ari.un r.iuúr,ito"Lmelő-vbnószerkezettel teszik alkal-

';;H:;; ;ffi;ri. rp""iári,"" kialakított járműna€}§á€ú rakományok

,e""l.".i rŰl;iara töriénő tel-. illewe lerai<ására ( M ULTILIFT, 1 0,v,

2';r;;;'^;;iá;rer a NATO tagállamok hadseregeiben e5ne szélesebb

ffiffilűa. etánv., tos,égy'gépes" jármű több rakodási hely kö-

;#;;;;á.;;.r i-á'r.úrtió'o,o tet,építesű (nyitott, zárt tartályos vary

""rli .""'o"rt"terű) 
,,rakodókereL,, kisiolgátására képes, N álunk jelenleg

;'Üri'Ürl;Ű;rí J. u" Urr páncélos és gépjárműtechnikai szolgálat

ffi;: il;.o,i*Á;;" neSe'"eg fejlesztéié'bén egy€tlen egy prototí-

,"Í, .rÍ"Ü krla"UÜ ui.ut^ut,toi,lÉ"resen bemutatásra került, létezik,

ilil:űúinuFl rendszerű szállításlrakodási technológiában rejló
'k"-"d;a;h";&g"ket az említett két szolgáiat időben felismerte, és a

iZk;]iil;t * Üborús szállítási rendszer korszerűsítését ennek a rend_

_""r.i"t 
" 
r"áÉ.torú elterjesztesében látja. A m_eglevó_prototípus 5_6t_ás

i;.;;;; ű;;i képes a zárt, illewe rryitott te|építaű"szállítókeretet"

iü"i"i"ié_,ralítani. A rendizer továbbfejlesztésének iránya a NATO

i"""._"aÁr.r,", hasonló 15_20 t_ás terhek mozgatására, szállítására ké_

;'."ÖfuÜffi;Jezeset GepkocÁi és szállítókeret) kifejlesztése kell

hogy legyen.

d.) A worsrakodási technológiák sorát szinesítik_a ma már nagyon

k"..;ű;,_;,k;;;i, t<üonuoző tip"us,i és teherbírású, illetve üzemű (gáz_

.,irlo* t"n"in"., rkkumulátoros, gázos. egyéb) anyagmozgató_rakodógé_

Öl,;llil;;;iil;k és miás bereidezések alkalmazása, Ezekkel kapcso-
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latos problémakör elemzésére elsóaorban a tanulmány nyújtotta szúkö§
tdedelmi keretek miatt nem térek ki.

_ _ 
Vannak azonban olyan gyonrakodási technikák, amelyek megemlí-

té§ét a jövóbeni fejlesztési elképzelések kialaKtiása miatt fonto§nák tar_
tom. Ezek köá tartozik az ún. emelő-táncos szállítóval (1l.sz. óbra) töt-
ténő rakodás. Ennél a változatnál az elókészített rakomány két emeló-
láncra kerül, az emelőláncokat ery pneomatikus szerke zr;t íelemeli q az
emelőláncokban bépített futóláncok teleszkópszerűen a jármű rakfelű-
letére viszik a rakományt. A rendszer eryaránt alkalmas a járművek ol-
dalról és hátulról történó megraká§ára.Ezz.elamódszerrel a rakodás (28
raklap) 3-5 percig tart.

A 1 2.sz. ábrón |átható sínhezkötött palettavillás portáldaru óránként
300- 400 db rakodólap rakodrására alkalmas. A rakodás automatizálásá_
nak irányába mutat a 13.sz. óbrán látható megoldás, amikor az előre el
készített rakományt (2 rakodólapon) egy sínen vezérelt berakó szerkezet
viszi fel a jármúre. Kézi beavatkozás csak a vezetőszelvény kezdeti beál_
lításakor szükséges, mihelP a rakodókapu kinyílik, a vezérlő számítőgép-
be csak a rakodólapok mozgatásának számát kell betáplálni, minden to_
vábbi művelet automatikusan meg5l végbe. A rakományok görgős szállí-
tópályán érkeznek a rakodóra, a görgőspály,ák végénél azoka merőlege-
sen ery tolópads zerű szerkezet mozog, amelynek másik vége a rakodó-
kapukhoz kapcsolődik (14.sz. ábra), Amegoldást egy olyan Svédonzág-
ban működő ital_nagykereskedelmi vállalat elosztó raktárában fejlesztet
ték ki, ahol naponta mintegy 25fi) db rakodólapon mozgatnak árut.

Eryszerűbb, rugalmasabb, több rakodópont kiszolgálását lehetóvé
tevő berendezések aák, amelyek a járművön kerűlnek elhelyezesre. A
számtalan megoldás közül az egylk a 15.u. ábrán láthatí mozgószőnye-
ge§. A gépkocsi platóján lévő előre, hátra mozgatható padozat minden-
fajta rakomány rakodására alkalmas egeszen 45 rig. A szónyeg 4 m/perc
munka§ebessége esétén 12 m hosszú nyerges pótkocsi (28 db rakodólap)
kb. 3 perc alatt rakható be, illewe ki.

Ma már a vasúti pórekocsiról gépkocsira és vissza történó rakodás
mcgryorsítására kifejle,sztettek olyan technológiát, amikor a vasúti jármű
platóján lévő hordoókeret (pl. konténenakodás esetén) rakva, va§l
üresen a közúti járműhöz kifordítható és a már említett MULTILIFT
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módszerrel a rakomány egik járműr6l a másikra "árcsú sztatható" , rakha-
tó (19. sz ábra).

Szólni kell arról a rakodási technológiáról is, aminek katonai válto-
zatát elsó ízben Németországban a NATO RAHMSTEIN-ben lévó lé-
gibázisán láttunk. Nevezetesen olyan görgős rakodási technológiáról van
szó, amikor a NATO szabvány szerinti raklapon lévó áruk a raktárból a
szállító repülógépekbe, vagy vissza a görgósorokon mozgatva jutnak el.
A görgósorok megtalá|hatók a különböző típusú szállítórepülőgépek (pl.
C-5, C-130-as) rakterében ugyan úry, mint az árut a géphez vary attól
elszállító emelhető platórnagasságú gépjárművön (1 ó.,17.sz. ábrák), va-
lamint a raktárak rampáin is. Ezzel a technológiával több tonnás anyagok
görgósorokon történó mozgatását kettő ember kézi erővel el tudja vé-
gezni, természetesen lehetőség van a gépieró (csörlő) használatára is. A
módszer lehetővé teszi ery 60 rás teherszállító repülőgépbeöól az áru
20-30 perc alatti rakodását. Ma már ez a technológia (eszközök, beren-
dezések) Taszáron az SFOR légibázisán is megtalálhatók.

A maryar Honvédség jelenleg számtalan más egyéb területhez ha_
sonlóan a légi úton szállított anyagok rakodása terén sem rendelkezik
NATO kompatibilis mozgató és rakodóeszkőxikkel. Ez adott esetben az
anyagáramlás folyamatában komoly gondot jelent és kérdésessé teszi a
fogadókészségünket. NATO tagság esetén pedig, figyelembe véve ha-
zánk többi NATo országhoz üszonyított elszigetelt helyzetét, konflik-
tusesetben a légiszállítás az amin keresztül a legbiztosabbnak tekinthető
az összeköttetés. Mindez szükségessé teszi, hogy a jövó technikai fejlesz-
téseit tekintve a beruházásoknál elsódlegességet kell hory élvezzenek a
NATO kompatibilis, korszerű repülőtéri anyagmozgató és rakodóeszkö-
zök.

Összegzésként megállapítható, hory a logisztikai folyamatok fontos
csatlakozási pontjai az anyag, eszközáramlás folyamatosságát biztosító
rakodási technológiák. Ezek alkalmazása, technikai színvonala mind bé-
kében, mind háborúban jelentős befolyással van arra, hogy a különböző
anyagok, felszerelések, technikai eszközök a negfe|elő időpontban, az
eldirt mennyiségben és minőségbe4 a legnaglobb hatékonyság mellet!
a megfeleló helyrc kerű[ienek. Ennek megvalósitá§a pedig csak a kato-
nai közlekedési szervek hatékony kózreműkfiésével lehetséges.
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A felsorolt technikai megoldások mindegyike a logisztika kóvetel_
ményei szerinti feladátmegoldást szolgá§a. A Ma$,ar Honvédség eszkö-
zeinek jövóbeni technikai fejlesztáénél nem szabad megfeledkezni a
korszerű rakodási technológiákól sem, ezek sorában pedig elsődleges-
séget kell, hogy élvezzenek a NATO kompatibilis repúlőtéri anyagmoz-
gató és szállító berendezések.
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l. sz. ábra, zLR_60 t|p. szét§zedhetó katonai homlokrakodó oldal _ és felOlnézete
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c.uklól öllzokoPcloló ré!!

Allítható lábszerkezet

cru§zár[ontB!itett fc lül at

2.sz. ábra. Áhelyeáető, mobil rakodórámpa

c



konténerek

3,sz. ábra 5 t.-ás konténer



4. sz. ábra
20 t- ás konténer rako dása kontén er száIlitő gépkocsira

§l



PALFIGER tipusú önrakodó daruk
kiilönbözö tehergépkocsin

5. sz. éhra
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(l. sz ábra



7 . sz. ábra



Hátsó emelőfal

8. sz. ábra



c-

Konténerrakodó gépkocsik

9. sz. ábra



9la. sz. ábra
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MULTILIFT vonóhorgos emelő-rakodó,
száIlítő rendszer

10. sz. ábra
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erne l6lá nc

tt. so. ibno, . Enctőlánas szátUló
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kettős
paletta-
villa

l!. s,. dbra, Pdletrdu íItól polóMant

41



lr. g.. d\1.o,. Aur.íl,'ti*!, be@Ló

N



kitolható villák

Görgős szálIit6pályák tl. c_ ib*rary.,a- o cru*,ir..l*.2c!



§. g. Óbco. -Moqóozhryqai' i&tr.i
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Ft]LKE BEToLT HELYZETBoN

^ 
LlicIszÁLLlTÁsHoz ELöxÉsziTvs

l6. sz. ábra. Rep0lötéri, görgós, váltoaatható rakodómagasságtl

anyagmozgató és rakodójármű
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I

(íi,
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\o17 . sz.. ábra. A jármű és a teher rögzítési pontiai
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|9.sz. ábra
konténerrakodás a vasúti pőrekocsiról kifordítható
hordozókeret ( ACTS ) és a MULTILIFT rendszer
segitségével


