
Anyagnormák és ellátmánynormák 

Falvay Géza mk. alezredes 

A gépjárművek javításának egyik alapfeltétele a megfelelő menny1segu 
javitóanyaggal és alkatrésszel való ellátás. A javítóanyaggal való biztosítás igen 
sok, kapcso1ataiban széles körű kérdést vet fel. Ezek között is kiemelt jelentő
ségűek a nonnamegállapítási módszerek, a készletkép2lési eljárások, valamint az 
ellátttnánynomnák !kialakítási formái. 

Az alábbiakban leközölt fejtegetés e területeken alkalmazható módszerek 
egy-egy lehetséges valtozatát tárgyalja. 

A számítások alapjául szolgáló adathalmaz nagysága nem tette lehetővé, 
hogy az átlagok kiszámítása előtt az úgynevezett normalitás vizsgáfatot elvé
gezzük. Meg kellett tehát elégedni annak fekételeaésével, hogy a fogyási adatok 
eloszlása a normális eloszlást követi. 

A gépjármű anyagnormát az igénybevételi elha·sználódás anyagszükségleté
nek biztosításához állítottuk össze. Követelményrendjét az alábbiak szerint ala
kítottuk ki: 

- az alapnorma olyan fajlagos érték legyen - amely a felhasználás mér
tékét befolyásoló lényeges ,tényezők ismeretében - a tényleges ,anyagszükséglet 
mennyiségének k1iszámítását - e tényezők figyelembevételével nem túl bonyolult 
módon - a legjobb közelítéssel teszi lehetővé; 

- tegye lehetővé az anyagellátásban az adott esetben a gyors áttérést a 
béke gazdálkodásról a háborús anyagbiztosításra; 

- illeszkedjék háborús körü'lményok 'között a prognosztikai ellátás elvéhez; 
- a norma alapján számított készletek legyenek könnyen kikészletezhetök, 

ládázhatók és átcsoportosíthatók; 
- a norma biztosítsa az ATB-hez való csatlakozást. 

A fentiek előrevetése után első esetben a kiemelt típusokra állapítjuk meg 
az alkatrész.fogyási normát. 

A norma alapadatait - melyeket a ,későbbiek során ki kell egészíteni - az 
MN összesítet't gépjármű a1katrészek fogyási ada.ai szolgáltatják 1969-töl 
1974-ig. Ezeket a fogyási adatokat a norma készítésekor a típusra felhasznált 
össz kilométer mennyiségre, illetve - ott ahol szükséges volt - a típus darab~ 
mennyiségre is vetítettük. 

Az értékelés során a vizsgált alkatrészeket és anyragokat 3 csopouba so
roltuk: 
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1. Alkatrészek, anyagok, amelyeknek elhasználódása független a gépjármű 
teljesített össz kilométerétől. 

2. Alkatrészek, amelyeknek elhasználódása döntően a kilométer teljesítés
től függ. 

3. Alkatrészek, amelyeknek elhasználódása nemcs'ak a kilométer teljesítés, 
hanem az állásidő függvénye is. (Például: gumiköpeny stb.) 

Mindhárom csopor,tban a fogyás kigyűjtése alatt külön csoportba kerültek 
a karbantartó és kisjavítási anyagok, továbbá megjelöltük azt az állapotot, ha 
az a1'k:atrész több típushoz is fefüasználásra került. 

Az 1. számú csoportba tartozó alkatrészek és anyagok normakészítésével 
nem foglalkoztunk. 

A 2. számú csoportba tartozó a~katrészek anyagnorma számításának me
nete ·a :következők szerint történik: 

a) a számításra kerülő norma alkatrésze csak egy típushoz került felhasz
nálásra. Ebben az esetben az átlag összfelhasználás (darab): 

XL + X2 + X3 + Xt, + X.3 + Xr, 

6 

ahol: XJ 

x2 

az 1969-ben felhasznált össz darab, 
az 1970-ben felhasznált össz darab, 

X6 = az 1974-ben felhasznált össz darab. 
Az átlag felhasznált össz kilométer pedig (ezer km-ben): 

Y1 + Y2 + Y3 + Yt, + Y5 + yr, 
y=----·-

6 

a!hol: Yi = az 1969~ben felhasznált össz kilométer (ezer km-ben), 
y2 az 1970-ben felhasznált össz ·kilométer (ezer km-ben), 

Y6 = az 1974-ben felhasznált össz kilométer (ezer km-ben). 
A két átlag hányadosa az ezer kilométer felhasználásra eső alkatrész darab: 

X 
no= -_- darab/ezer 1kflométer. 

y 

b) A számításra kerülő norma alkatrész több típusra is felhasználásra 
került. 

Ebben az esetben az érintett típusra fel'használt átlag kilométer: 

ahol: 21 
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Z1 + 22 + 23 + Zt, + Z5 + 26 z= 
6 

az 1969-ben fdhasznált össz kilométer (ezer km-ben az ösiz 
típusra), 



z2 az 1970-ben felhasznált össz kilométer (ezer km-ben az össz 
típusra), 

Z5 = az 1974-ben felhasznált össz kilomCter (ezer km-ben az össz 
típusra), 

ennek megfelelően az anyagnorma: 

X 
no=---=-· 

z 

A 3. számú csoportba tartozó alkatrészeknél és anyagoknál a norma kiszá-
mítása a következők szerint módosul: 

Az összes fogyás; nr tulajdonképpen rkét részből áll: 

n1 = a kilométer teljesítéstől függő fogyás, 
n2 = a természetes elhasználódási, tehát igénybevételtől független fogyás. 

Ennek alapján: 

n, = n, + n2; n, = F (igénybevétel)= 1-b·q (1 gjmű.-n 1 darab alkatrész), 
ahol „b" típusra (vagy amennyiben az alkatrész több rtípusra 1s felhasználható 
volt az össz érintett típusra) felhasznált össz kilométer (ezer kilométerben), 

0 q" pedig a fajlagos fdhasználás (ezer kilométerenként) egyelőre nem ismert. 

n. 
fi?=--

- Qx , 

(ahol n. az elmúlt időszak [1969-1974] átlag össz darabja az alkatrészekre 
vonatkozóan), 
qx: a kihordási évek száma alkatrészenkénrt, illetve alkatrész fajtánrként válto
zik: 1 < q. < 10. 
Ezek szerint tehát a fogyás : 

- - Ila 
nr = n1 + fi'.? = 'b · q + --. 

Qx 

Jelölje „a" az egy gépjármün szerelt ugyanazon alkatrészek számát és g az el
telt időszak (1969-1974) átlag gépjárműveinek számát, továbbá nr a raktári 
készlet átlagát, ugyanis a raktáron levő a1Lkatrészek is elavulnak. 

g= 
g, +g,+g,+g,+g,+g. 

6 

na = a· g + 'Ilr, s ezáltal az n1 = l • b • q tképlet is n1 = a· b · q-ra változik 

és így n, = a-b·q + a•g + Dr 

Qx 

Ebből a képletből következik, hogy ha Qx"'" 00 , vagyis, ha az idő az aLkatrész
fogyást nem befolyásolja: 
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( - - ) - Qx g Dr n,·--- a·--+-·-
Qx Qx Qx 

Hm q a,b 
Qx~ 00 

1
. n, 
1mq=--

Qx~oo a•b 
flt= a·b·q, 

vagyis a 2. számú csoportra érvényes képletté alakul át (itt a = 1). 
Tehát: 

n,·q, - (a•g + n,) 
q 

b·qx 

képletből q kiszámítása után a km és db után járó norma pedig: 

- - 1 
Dok= q +--, 

qx 

két külön tagból áll, dimenzióban különbözik, ezéá össze nem vonható kéttagú 
kifejezés. 

Példa: A 3. számú csoportba tartozó alkatrész fogyását vizsgáltuk, mely
re Dt = 450 darab volt, a vizsgált alkatrészre a = 4, a gépjárművek átlag da
rabja n = 100 és q. = 4, továbbá b = 2 OOO OOO km = 2000 ekm, továbbá 
n, = 100. A vizsgál időszak 1 év. 

Ezekkel az adatokkal: 

q= 
n,•qx - (a,g +n,) 

4·b·q, 

450,4- (4,100 + 100) 
2000-4-4 

1500 
32 OOO = 0,047· 

A következő időszakra b = 1 OOO OOO km= 1000 ekm-re és n, = 100 darabra 
a tervezendő alkatrészek mennyisége: 

M (db)= a,b,q + 4-100 + 100 = 4·1000,0,047 +---4--- 293 darab. 

A fajlagos értékek kiszámítása után (n„ n.,J tájékozódás szempontjából 
szükséges a szórások kiszámítása éspedig az ún. korrigált szórás; sx, amely tor
zítatlan becslése az egész norma„halmaz szórásának: 

Vt (n,-nl2 

n-1 
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x, 
ahol: Dt= -

y, 

X X 
és n = ------=-, vagy n = ---=-, 

y z 

A harmadik csoportba tartozó alkatrészeknél q szórására, illetve q becsült 
szórására vonatkozóan kell tájékozódást kapni: 

X 
Sq 

6 z (q, -q)' 
1 

5 

ahol a „q" értékeket utólagosan kell kiszámítani 
Megállapodás kérdése - mivel az ada..:_halmaz csaik hat független adatot 

1 h "b • X n "jj X q ' j tarta maz -, ogy amennyi en sx es s q < lO' 1 etve s q < 10 - szova 

a szórás az átlag 100/o-nál kisebb, a vonatkozó normát első becslésként kell 
elfogadni. .., 

Amennyiben ez a feltétel nem áH fenn, az alkatrészt ki kell emelni és egy~ 
mástól függetlenül dolgozó gyakorlati t,apasztalattal rendelkező munkacsopor
tokkal (kb. 20 csoport) kell megbecsültetni. 

Ezek közül kiválasztandök a legkisebb szórást adó becslések. E becslések 
átlagát nb-t kell a norma első változatának tekinteni. 

Pontossági követelmények: 

A kiszámított norma pontosságával kapcsolatban megállapítható, hogy 
amennyiben a normát 1000 km-re vonaclcoztatjU!k, úgy három tizedesjegy, 
amennyiben 10 OOO km-re vonatkoztatjuk, úgy két tizedesjegy elég. Ez a pon
tosság a seregtest évi igénylésének figyelembevételekor extrém esetekben 1-3 
darab eltérést okozhat. 

Ugyanis: 
Jelölések: Q1 = egy évi alkatrész szükséglet (darab), 

Q = összes fogyás (darab), 
T évi átlag kilométer (ezer km-ben), 

T1 tervezete évi kilométer (ezer km-ben), 

n, alkatrész norma [ i ) ; 
Q -Q = T1 T = T1·n,. 

Legyen T1 relatív hibája a, 
Q relatív hibája (J, 
T relatív hibája r, 

ekkor n, relatív hibája (J - y. 
Ezekkel az adatokkal Q1 relatív hibája a+ ((J- y), vagyis Q, abszolút 

hibája: 
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a (/J- y) érték a norma relatív hibája, s amennyiben ezt 3 tizedesjeggyel adjuk 
meg, úgy: 

{J- y = O,Oi°0
5 = 0,0005 (n0 = 1,000-nek választva szélső eset), 

T1 = 5 OOO OOO ckm = 5000 ekm, legyen, ezer kilométer pontossággal: 

a= 
5
°~~

0 
= 0,0001, így a+ (/J- y) = 0,0005 + 0,0001 = 0,0006. Keressük 

a max. H = max. T1 i a+ (/J- y)-1:. T1 s~élső esetben az adott típusra 

max. T1 = 5000 ekm; fl0 szélső esetben az adott típusra max. n0 = 1 (1000 ki
lométererlként 1 darab). Ezekkel az értékekkel max. H = 5000·1·0,0006 = 3 
darab. Ugyanerre a pootossági értékre jutunk, ha a normát 10 OOO kilométerre 
számoljuk és két tizedesjegy pontossággal adjuk meg. 

A jármű darabszám figyelembevétele 
a 2. sz. csoportba tartozó anyagoknál 

Azokban az esetekben, amikor a gépjármű darabszáma és a kilométer fel
használás aránya évenként nagydbb változást mutat, .az anyagnorma számításá
nál a darabszám befolyását is figyelembe lkell venni, az alábbi gonddlatmenet 
szerint. 

Legyen a tárgyévben vizsgált anyagmennyi,ség .fogyása Xm, a típus tárgy
évben futott össz kilométere Y m, -és az ehhez tartozó gépjármű darabszám sm. 

Vezessük be az~ új független változót, ahol Y1 és s1 a vizsgált évek 
s, 

kilométer, illetve üzemelt gépjármű darabszámai az elemzett típuisra vonat
kozóan. 

Abrázoljuk az Xm pontot 
Y, 

az--, 
S; 

valamint az X koordináta rendszerben 

úgy, hogy a vízszintes Y JSi tengelyen (1 gépjárműre eső össz kilométer) egy
ségként vegyünk fel 1000 km/ darabot. Ugyancsak legyen az egység a függő
leges tengelyen is 1000 darab. 

Így tehát: 

Közelítsük az egy gépjárműre eső össz kilométerre jutó anyagfelhasználást 
lineárisan úgy, hogy az egyenes egy megfogható adott pontja az Y m (sm, Xm) 
pont, a másik pontja pedig 1a koordináta rendszer kezdöponrtja a (00) pont. 
(Ugyanis, ha az egy gépjárműre eső kilométer felhasználás 0, akkor az anyag
felhasználás is 0.) 
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F --- - ---- -

A két pontot összekötve megkapjuk az anyagfelhaszoálásra jellemző egye
nest, amelynek iránytangense: 

Ezzel egy kiválasztott évben az anyagmennyiség X1 (az y = m • x függvény 
mintájára) : 

Legyen --~-:-- = nm-mel, és így X1 = nm· Z1, { z1 = !' ) . 

A továbbiakban számítsuk ki az n1, n2, ... 06 értékek átlagát, az n-t. 

n= 
s1n1 + s2n2 + ... + s,n• 

1 
. k k .. 1 , , , 

+ + + , va amrnt ·enne , orrtga t szorasat az 
s1s2,,.S6 

6 

Z (n - n1) 2 -t. Ennek 1,5-del szorzovt értékét az l,5sx-et adjuk 
i = 1 

5 

hozzá az ll"'hez, amivel megkapjuk a korrigált normát az nkott = n + l,5sx .. 
Az 1,5 szorzó az első tervezett év biztonsági tényezőjeként szerepel. A kö

vet1kező években a statisztllka gyarapításával ez a tényező csökketllt!hetö. 
Amennyiben Yt (tervévi kilométer) megállapításánál a relatív hibakorlát 

a St-nél (tervévi darabszám) pedig a hibakorlát /J, a tervezhető mennyiség a 
tervévre: 

X, = n.,,, , ___):'i_ [! + (a - fi)], 
s, 

ahol (a - fi) abszolút érték. 
Ki kell hangsúlyozni azt, hogy abban az állapotban, amikor a feladatok és 

szervezetek beállnak, - vagyis az . egy gépjárműre eső kilométer mennyiség ke-

vésbé változik évente -, az Xt = nkorr ~(a - /J) helyett az n · Yt képlet jó 
s, 

közelítéssel használható. 

Amennyiben a vizsgált .alkatrész a 3. sz. csoportba tartozik és a kihordási 
idő „b" év - illetve „a" jelenti az egy gépjármüre ·szerelt azonos alkatrészek 
számát - az évi fdhasznált anyagmennyiség: 
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ebből 

itt a raiktáron levő alkatrészeket nem vettük figyelembe. 
Számítsuk a lim n-t: 

b-> 00 

limn = 
b-> 00 

2 
a·Sm 

Sm•Xm----

Tm = Xm ~m , vagyis azonos az előbbi képlettel. 

Ezek után minden egyes eltelt évre kiszámítható az n helyett az n1, n2, 
03 ••• D6, és ezekből az 

nkorr {s) 
s1n1 + s2n2 + ... + s,n, 

+ + + 
, amellyel a tervezett anyagmennyiség 

S1 S2 • • • S6 

XT = n korr cs) 
T, )] a . -[l+(a-/J +-b s,·(1+/J). 
s, 

Megjegyzendő, hogy a normák kiszámítása előtt a 3. számú csoport alkat
részeire vonatkozóan meg kell adni az „a" és a Qx értékeket. 

Kl!SZLETKl!PZl!S 

A háborús anyag és alkatrész 

Az alkatrész és javítóanyag biztosítás az alkatrészek készletekbe való ládá-
zásával valósítható meg. 

A készletek lehetnek: 
- karbantartási, 
- kisjavítási és 
- középjavítási 

készletek. 
Békében ezek alapnak tekintendők az ellátmány norm<lk képzéséhez. 
Annak érdekében, hogy a béke ellátásra tervezett normák biztosítsák a há

borús ellátásra történő átmenet zavartalanságát, cél,szerű azokat az egy hadmű
veleti nap kilométer szükségletével összhangban kialakítani. Ez a hadműveleti 
ütem közepes értékét napi 40-50 kilométernek és a manőverezési tényezőt 2-
2,5-nek véve, mintegy napi 100 kilométer felhasználását jelenti mind a harc
kocsi, mind a gépkocsi vonatkozásában. A harckocsikra, páncélozott szállító 
járművekre és gépkocsikra vonatkozóan a normaképzési módszer megválasztása
kor figyelembe kell venni: 

- a napi átlagfelhasználá,st, 
- az ezred szervezetben levő egytipusú járművek számát, 
- az alegységek önálló alkalmazása esetén a javítóanyag készleótel való el-

látás lehetőségét, 
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a különböző (HDS, HO és e.) raktárak biztosítandó készletszintjeit, 
- a javító alegységek napi javítási kapacitását, valamint 
- azt a 'kilométer ,terhelési számot, amelyre az átlag kisjavitások száma 

Q > 2; Q < 10 határok között van. 

E feltételek egybevetéséből következik, hogy a készletképzés alapjául a 
10 OOO kilométerre eső alkatrész és anyagfogyást célszerű választani. 

A K1 készletben csomagolt alkatrészek mennyisége tehát átlagban 3-7 da
rab, átlagban 5 kisjavítás végrehajtását teszi lehetővé (eddigi javítási statistti
kák alapján). 

1. Karbantartási készletek 

A felhasználási statisztika alapján azokat a 10 OOO kilométerre eső javító
anyagokat és alkatrészeket tartaimazzák, amelyeknek beszerelése nem időigényes 
és különösebb szakmunka nélkül is elvégezhető (égők, tömítések:, tömlők, veze
tékek, alátétek, gyertyák, csavarok, ékszíjak, szűrőbetétek stb.). A karbantar
tási készletek is típuskarbantartási készletek. 

Jelük: K 0 • Ezek rendszerint a zászlóaljak és önálló századok készletei. 

2. Kisjavítási készletek 

MN összességében ismert évenként az egy-egy típusra eső kisjavítások 
száma: N, és a típusra eső kilométer felhasználás. évenként T. 

Osszuk az N számot a típus egy évben felhasznált 10 OOO km-ben mért 
kilométer felhasználásával; T-vel. 

A Q = ~ hányados a 10 OOO km-re eső kisjavítások számát adja a szá

mított típusra. Ez a szám az eddigi statisztikák szerint 3-7. (Lásd fentebb is.) 
A normaszámításoknál is a 10 OOO km-re eső, kisjavírtásokra felhasznált 

anyagfogyást vettük alapul. A 10 OOO km-es norma alapján számított alkatré
szeket készletezve megkapjuk a kisjavítási alapkészletet, amelyet jelöljünk 
K1-gyel. A K1 készletben csomagolt alkatrészek mennyisége tehát 3-7, átlagban 
5 kisjavítás végrehajtását teszi lehetővé. A K2 készlet ennek kétszerese, valamint 
egy P2 kiegészítő készlet (külön csomagolva, néhány alkatrész). 

K2 = 2K1 + P2. 

Ugyanígy a K4 készletre vonatkozóan K, = 2K2 + P4, ahol P, = 2P2 + P,, 
továbbá ,a K,, amelyre érvényes K, > K, + K2 + K1 = 7K1 + 2P2 + P3 + P2 = 
= 7K1 + 3P2 + IP,. 

A P2, P,, P, kiegészítő pótkészletek nagysága a K1 készlet, illetve a 
10 OOO km-es norma két tizedesjegyre javasolt 1ldszámításának egész számra tör
ténő kerekítésétől függ. 

Amennyiben K1 készletnél egy bizonyos alkatrész 10 000-es normája 
0 < nk < 1, a O után álló második tizedes az első a kerekítési szabályok szerint 
kerekíti. Az első tizedes az előtte álló O-t, vagy l-re kerekíti, vagy O-nak 
hagyja. Ezt a kerekítést azonban mindig úgy kell végrehajtani, hogy a K7, K,, 
K2 készletek felbonthatók legyenek alacsonyabb fokú K,, K2, K1 készletre. 
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Egy javaslatként szolgáljon az alábbi 1. számú kerekítési tábla. 

1. sz. kerekítési tábla O < nk < l; nk = 0 + {
0 

+ 
1
~

0 
; (= K1). 

K1 
számított 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

kerekített 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

K2 
számított 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 

kerekített 0 0 1 1 1 2 2 2 2 

számított 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 
K, 

kerekített 0 1 2 2 2 4 4 4 4 

K, 
számított 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 

kerekített 1 1 3 3 3 7 7 7 7 

A táblázat értékelése: 

7 z Kiszámított= 63; i-:f:.3, 5, 6; 
i = 1 

7 z Ki kerekített= 77; i + 3, 5, 6. 
i = 1 

T = túlbiztosítás. 

T=K,K-K'sz =77-63=14; T= 14; ami K, sz -re vonarkoztatva 

220/o-os túlbiztosítást ad. 

Ezzel szemben, ha 0,6-nál még O-ra kerekítünk, a 2. számú táblázat a kö-
vetkezőképpen módosul: 

2. sz. tábla 

p p 
0 <fik< 1; fik= 0 + 10 + 100 

K1 
számított 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

kerekített 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

K2 
számított 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 

kerekített 0 0 0 1 1 1 2 2 2 

K, 
számított 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 
kerekített 0 1 1 2 2 2 4 4 4 

K, 
számított 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 
kerekített 1 1 2 3 3 4 7 7 7 
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A táblázat értékelése: 

T = túlbiztosítás. 

7 

Z Kisz = 63; i4'3, 5, 6; 
i=l 

7 

Z Kisz = 67; i4'3, 5, 6; 
i = 1 

T = K,K - K, sz= 67 - 63 = ; T = 4, ami K, sz -re vonatkoztatva kb. 
60/o-os túlbiztositást ad. 

A táblázatok tanulmányozásából kitűnik a P2, P3 készletek megjelenési 
helye. 

Például az 1. számú táblázatban legyen n = 0, 4; K1 sz = 0,4; K1K 'O = 

az idetartozó K2sz = 0,8, illetve a K2K = 1. Ez az 1 darab abba a P2 pát
készletbe tar,tozik, amely a K2 készletet kiegészíti. 

A kerekítési tá!Jlázatokat ;;- < 10-ig célszerű kidolgozni, n > 10 után pedig 
az általános kerekítési szabályok SZerint lkel'l eljárni. 

A kerekítési táblázatok részletes elemzése túlnó a javaslati jelentés kere
tén. Lényegében kompromisszumot kell kötni a harckészültségi százalék és a 
gazdasági lehetőségek között, az előbbi javára. A felállított késiletképzési sza
bályt, miszerint: 

K1 > 7K1; K, > 4K1; K, > K, + K2 + K1, 

stb., be kell tartani, különben a készletek variálhatóságának és tetszés szenntl 
kombinálhatóságának előnye elveszik, ami a jelenlegi vertikális anyagkiutalási 
rend mellett a további szétbonthatóság miatt szükséges. 

Az évi igénybevételhez tartozó tervezet kilométer függvényében össze
állítható egy olyan K1 - K1 készleteket tartalmazó táblázat, amely az adott 
igénybevételhez a szükséges minimális darabszámú ·készleteket tartalmazza 
(lásd a 3. számú táblázatot). 

3. Közepes javítási készletek 

A közepes javítási kész'leteket a középjavító műhelyek javítási statisztiká
jának feldolgozása alapján kell kialakítani. A közepes javítási készlet; M1 áll 
egy Kres 'kisjavítási készletből, valamint az ezt kiegészítő, speciálisan csak a 
közepes javításra összeállított P5 pótkészletből. 

M1 = K1 + P5. 

Külön kidolgozandó e kész1etek kezelésének és nyilvántartásának rendje, 
amely az átmenő raktáraknál - tekintve a féleségek nagymértékű csökkenését -
lényegesen :kisebbedik. 

4. A csapatok anyagtervezése 

Az MN összesített adataiból kiszámított átlag norma szigorúan véve csak 
az átlag technikai állapotú aránylag kis számú egység anyagtervezésére alkalmas. 
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3. számú táblázat 

Készlet 
K, 

ekm 
K., K,. K, 

10 
1 

1 
1 

20 1 

30 1 1 

40 1 

50 1 1 

60 1 1 

70 1 

80 1 1 

90 1 1 

- - -

1 

110 1 1 

- - - 1 

' 1:50 1 2 

- - -
1 600 1 1 8 

Azoknál az egységeknél, amelyeknél a gépjárművek technikai állapota az 
átlagnál rosszabb, az átlagnormával számított anyagszükséglet anyaghiányt, 
azoknál pedig, amelyek jobb technikai állapotúak, anyagfelesleget okoz. 

A tervezésnél ezért megelőzőleg a járműveik teohniikai állapotától függő 
úgynevezett állapdtfaktort, ,,x" szükséges bevezetni. 

Az „x" megkonstruálásához csak minőségi meggondolások és gazdasági meg
fontolások állnak rendelkezésre. Így tehát a későbbiek során a tapasztalati ada
tok feldolgozásával ezt is helyesbíteni kell. A megtervezésre első változatJként 
induljunk ki az alábbiak szerint: 

1. Osszuk fel példaként az adott gépjármű típust a teljesített kilométer 
villa szerint öt osztályba: 

1. 0- 20 OOO, 
2. 20- 40 OOO, 
3. 40- 70 OOO, 
4. 70-100 OOO, 
5. 100 OOO. 

villaközökikel megjelölt csoportokba. A felosztás természetesen gépi számítás 
esetén sűrűbb (0-5000). 
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Tegyük fel, hogy MN átlagban az 1. osztályba az adott típusból x, darab, 
a 2. osztályba x2 darab esik. 

A felmérés alapadataiból számítsuk: ki a „c1" tényezőt, amelyre a 

q= 

képletet javasoljuk. 

l,lx1 + l,2x2 + 1,3"3 + 1,5"-I + 1,7xs 
x,+x2+x,+X4+x, 

A javasoljt ,függvény egy ötváltozós, lineáris törtfüggvény, mely 
x1 + x, + xa + "-1 + x5 értókére nézve sohasem nulla, tehát folytonos függvény. 
(Egyik x sem lehet ugyanis negatív.) A képlet felépítéséből következik, hogy 
c1 értéke 1,1 < q < 1,7 között lesz. Ezt a q értéket pontosan ki kell számi
tani az MN adatok alapján és megadni a tervezésekhez. 

A q segítségével a csapattervezéslhez szűkséges „t" állandót a következő
képpen számítjuk ki: 

Legyen a csapatnál a tervezett típusra az 1. osztály a számú, a 2. osztály
ban b, a 3. osztályban e, a 4. osztály d, és az 5. os2tályban e darabszámú 
gépjármű. 

Ezekkel 

t= 
1,la + 1,2b + 1,3c + 1,5d + l,7e 

a+b+c+d+e 
- Ci, 

amennyiben a csapat gépjárműveinek technikai állapota az átlagnál rosszabb, 
úgy t > 0, amennyiben jobb. úgy t < 0 és amennyiben egyenlő az átlaggal, 
úgy t- 0. 

Szélső esetekben t = -0,2, illetve t = +o,4 (feltételezve ci = 1,3 értéket). 
,,t" segítségével a bevezetőben javasolt „x" faktort az x = 1 + 2t képlet

tel számoljuk, ami szélső esetben x = 0,6-ot, illetve x = 1,8-at jelent. ,,x" érté
két egy tizedes pontossággal kell megadni. A helyesbített csapatnorma: 

nca=x•n. 

Röviden fogalmazva, az új járművek az átlag norma felénél alig kapnak töb
bet, az elhasznált járművek azonban majdnem a norma kétszeresét kapják. 

Az MN átlag fi, mint azt kimutattuk ·a 10 OOO km-re eső norma megfelel 
1 darab K1 készletnek. Adott esetben például: ,,x" = 1,2-nél és 50 OOO km 
várható igénybevételnél az igény 

Q = 1,2 · 5K1 = 6K1 készlet. 

Az elhasználódást poO'tosabban követi az exponenciális függvény, mi azon
ban a számítások egyszerűsítése miatt csak lineárisan közelítettünk. A lineáris 
közelítést egyébként az MN átlaggal (~) számított összbeszerzési volumen egyen
legbe hozása a csapatnormákkal számított szükséglert:el is inddkolja. Az iot: kö
zölt számíttá·s,i módszerek az egyszerű becslésnél pontosabbak, azonban a való
ságos szükségletnek csak durva közelítései, amelyeket az adatszolgáltatás kifej
lesztéséve'l lépésről-lépésre 'kell finomítani. 
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Raktári ellátmányok 

Raktári ellátmányok alatt az egy vételezés alkalmával a vételezöraktil 
részére kiadott típus és fogyó anyagok készletekben mért mennyiségét értjük. 

A raktárak ellátmányát meghatározzák: 

- Az utaltság, 
- A ciklus idő ezen belül a: 

- gazdasági számításdk, 
- a szállítóes2lk:özök optimális kihasználására vonatkozó törekvések, 
- a kiképzési dklus időhöz való alkalmazkodás esetleges követelménye. 

- Saját és utalt típus megoszlás és a típusokra a dklus időn belül eső km 
felhasználás. Az utaltsági rend és a gépjárművek megoszlásának ismerete szük
séges ugyanis ahhoz, hogy az egyes raktárakhoz utalt gépjárművek típus szerinti 
mennyiségét meg tudják határozni. 

Az anyagnormák és készletek. 
- A gépjárművek technikai állapota (lásd. ,,x" faktor szerepét 17. oldalon). 

A raktár ellátmány :kérdése tehát igen széles területeket fog át, amelyek 
közül pl. csak a szállítások optimalizá'lásának kérdése is rendkívül összetett. 

Lényegében a raktár ellátmányoknak úgy 'kell zavarmentesen a karbanta.r
tásokat és a javításokat biztosítani, hogy a harckészültség adott szintjének 
fenntartása mellett, e biztosítás költsége minimális legyen. 

Amennyiben az idő függv:ényében ábrázoljuk a raktáraknál a készletek vál
tozását, akkor az ~smert fűrész diagrammot kapjU!k. 

A fűrész diagram a valóságos készletváltozásnak egyszerűsített modellje, 
mert a tényleges model az anyag kiadásoknak megfelelően egyrészt lépcsős 
szerkezetű, másrészt a model feltételezi a vételezések egyenletes'Ségét is. 

A diagramtól rögtön látható, hogy az ellátmány két részből tevődik össze. 
Az első rész az egyszer kiadott minimális készlet, amely 'biztonsági tartalékul 
szolgál, a második rész az a készlet mennyi,ség (n, n0 ), amely egy-egy vétele
zési ciklus alatt felhasználásra kerül. (Közelítőleg ezen időszak alatt lineárisan 
fogy.) 

A fűrész diagrammon ábrázolt készletfüggvény költség-minimalizálásától 
következik az egy ciklusra felvételezett optimális alkatrész db szám (n0 ) és 
pedig 

:rhol: N 
C1 
e, 
no 
T 

-v2·N-C1 

no- T·Cs 

az évi összes alkatrész szükséglet, 
az állandó költség raktározásnál, 
az alkatrész egységére is az időegység eső költség, 
a gazdaságos db szám, 
tárgyév. 

Nyilvánvaló, hogy amennyiben egy áklusra kevesebb alkatrészt vétele
zünk, a cilklus idő csökken, s nő az azonos tervidőszakra eső vételezések 
száma. 
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A probléma azáltal lesz még bonyolultabb, hogy a beszerzési és az ellátási 
ciklusok különböző hosszúságúak. 

Ezekután egy adott szintre tehát az ellátmányt E-t a következő képpen 
számítjuk ki: 

Legyen az utaltságba tartozó egységek száma n. 
Legyen továbbá az egységek szervezetében levő gjmű. típusok száma k, 

az évi tervezett km-K száma egységenként, azon belül típusonként Tn-k, 
(10 OOO km-ben), továbbá tételezzünk fel „V" vételezést. Ebben az esetben egy 
utalt egységre és egy típusra számítva az egy ciklusra eső ellátmány K1 kész
letekben: 

j=k j=k 
1=n 1=n z Eij = !lj Xtj = + z . TjjXij· 

i=l i=l 
j=l j=l 

(Egyenletes anyagbeszerzést és vételezest feltételezve.) 

1 Z Ej1 = --T1JXtj az összegezés a t1jXtJ elemekkel meghatározott E ellát
v 

mány mátrix sorainak, illetve oszlopainak összegezésére vonatkozik. Ahol x1i az 
i-ik egység j-ik típusára kiszámított x faktor. 

Az így kiszámított ElJ ellátmányokat az első ,feltöltésnél még a kit. min.-al 
kell növelni, amely a harckészültségi utasításban az adott szintre előírt hdm.-i 
napok számának megfelelő anyag készletben határozható meg. A K1 készletek 
természetesen minimális számú K1 - ~ - K2 - K1 készletekbe számítható ki. 

A számítógépen való feldolgozás érinti az átlagok és a szórásdk, a készlet
képzés és ikészlet szükséglet, továbbá a csapatok anyagtervezéséhez típusonként 
szükséges „t", illetve „X" faktorok, valamint a raktár ellátmánydk kiszámJtását. 

A számítások végrehajtását meg kell, hogy előzze az anyagfelhasználást és 
a gépjárművek állapotát folyamatosan követő számítógépen feldolgozásra alkal4 

mas adatszolgáltatási rendszer. 
A központi feldolgozás segítségével, valamint ezen belül a norma:karban

tartás megvalósításával olyan központi anyagkiuta'lási rendet célszerű megvaló
sítani, amely a csapatokat mentesíti :az igénylések összeállításától. 

A központi adatrfeldolgozás a tervévrben várható igénybevétel, a járművek 
állapota, mennyisége és a normák ismeretében ,az időszakonként esedékes javító
anyag és alkatrész szül.kségletet automatikusan kiutalványozza. Ez a cél azonban 
az átmenet időszakában az ismertetett készletképzési elvek alapján a gépen kiírt 
utalványokat ajánlati listának tekintjük és a pénzkeret gazdálkodás módszerei
vel dolgozunk, ami biztosítja a törésmentes átmenetet. 

Az utalványozási rendszer karbantarrt:ását a negatív visszacsatolás szabályo
zási sémája szerint az évi adatok, alapján évenként helyesbíteni kell. (Nézetünk 
szerint, 3-5 év, amikor a pénzkeret gazdálkodási módszerektől el álthatun:k, 
mert az adatok erre az időre már a csapatok tényleges technikai állapotát mu
tatják, szemben a kezdetet jellemző MN átlag értékekkel.) 

(Az ábrák a folyóirat végén találhatók.) 
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