
Gépkocsi szállítókötelékek teljesítőképessége 
(kapacitása) 

A teljesítőképesség növelésének lehetőségei 

B o r o s J á no s mk. ale-:.redes 

A csapatok állományába szervezett korszerű harcitedhniikai eszközök rend
szerbe állítása és üzemeltetése a kiszo"lgálásUldioz szükséges különböző hadtáp
szervezetek és hadtápteohnikai eszközök megfelelő módosítását,folyaim.atos fej
lesztését kícvánja meg. A hadtáp alegységek (egységek) fejlesztése - mely tör
vényszerű, hogy nem elő:ziheti meg a csapatok szervezeteinek korszerűsíté.;ét -
mindig „lépést" kell hogy tartson az új technikai eszközök rendszerbe állításával 
összefüggő változásokkal, és állandóan biztosítaniuk kell azok megbí2Jható ki
szolgálását. 

A korszerű új, és hagyományos ,,régi" es2lköz,ök viszonylagos üzemeltetése, 
a zökkenőmentes fejlesztés biztosítása szükségszerűen veti fel a ,k,iszolgáló állo
mány racionális igi:ny:bevételét, azok teljesítőképességének megfelelö kih·aszná· 
lását, amennyiben pedig soraikban is szervezeti módosítások kerülnek végre
hajtásra, akkor teljesítőképességük meghatározását. 

Teljes mértékben ér,vényes ez a követeLmény a gépkocsi sz.állító kötelékek: 
alkalmazására vonatkozóan is. Ismeretes, hogy az új harcjárművek rendszerbe
állításával „erősen" megnövekedtek a száHítási szűkségletek mind lőszer, mind 
hajtóanyag vonatik:ozásálban, a szállítási igények kielégítéséhez szukséges időtar
tamok viszont inkább csökkentek, mintsem kedvezöbbé váltak volna. Ezért cél· 
szerű - a szálilítások szervezése és végrehajtása területén érvényesülő sok feltétel 
közül egyet kiemelve - a gépkocsi szállító kötelékek teliesítóképességének (a tel
jesítőképesség növelésének lehetőségeivel összefüggő kérdések) elemzésével fog
lalkozni. 

Mit értünk teliesítóképesség (kapacitás) alatt? 
Az ipar területén általánosságban: a termelő tényezők maximális termdö· 

képességét. A közlekedésben, a szállításban közreműködö szállítási tényezők 
együttes maximál,is szálilitóképess.égét. 

Ismeretes, hogy az ipari termelő üzemek általában akadály nélkül dolgoz
hatnak három műszakban is, ha a népgazda&ági terven belül erre szükség van. 
A gépkocsi szálHtás,i vállalat bármennyire is kívánna több műszakban, illetve 
éjszaka is szállítani, igyekezete eredménytelen marad, ha nincs éjszakai szállítási 
igény. Következésképpen az ipar - és az élet különböző termelő - területein a 
teljesítötképesség meghatározása viszonylag nehézségek nélkül könnyen meg-
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nldható~ de a közlekedésben - azon belül gépkocsiszáUítások viszonylatában - a 
kapacitás számszerű nagyságát már nem lehet ilyen egyszerűen meghacirozni. 

Összehasonlíthatatfanul nagyobb körültekintést kíván és mélyebb elemzést 
követel hadseregben, a csapatok szállítási igényeit közvetlenül kielégítő gépkocsi 
szállító kötelékek teljesítőképességének meghatározása. !gy pl. nem lehet fügyel
men kívül hagyni, hogy a különböző területeken felmerülő 4izállítási igények 
gyakran nem ott kerülnek kielégítésre, ahol jelentkeznek, mert a fogadó csapat 
már megváltoztatta a helyét, vagy azt sem, hogy az anyagi bázisok viszonylag 
gyakran áttelepülnek; továbbá me8ha~ározó tényező az is, hogy egy bizonyos 
mélységig a száHító gépkocsi maga az e'llátási forrás „mozgóraktára". 

Tovább bonyolítja a teljesítőképesség meghatározását az a tény is, hogy a 
feladatát végreh.aijtó gépkocsi - helyzettől függően, mufllkáj'át elvégezve, üresen -
v,is.szatér a ki!indulási hdyére, amikor is „magával vis:::.i a szállítási lehetőséget", 
ugyanakikor s21álHtási munkát nem végez. 

Tovább lehetne folytatni a küMnhöző - tdjesítőképes.séget meghatátozó 
mutatók - feltételek elemzését, a reali,tások talaján állva azonban felmerül a 
kérdés: hogyan határozható meg a csapatok állományába szervezett, vagy adott 
időben mo<,gósítás útján megalakíott s<,állítókötelékek kapacitása? 

Ehhez a feladathoz mindenekelőtt célszerű meghatározni a gépkocsi szállító
kötelékek teljesitilképességének fogalmát. 

Gépkocsi szállítókötelékek teljesítőképessége, 
„Azt a szállítási munkát, .amelyet egy-egy s:::.állítókötelék meghatározott 

darabszámú és teherbírású jármííállományával, azok gyakorlati megterhelésével. 
adott szállítási idő alatt, az útvonalon .elérhető menetsebességgel, ia korszerű 

szállításszervezési módszerek alkalma<.ásával, a bi<,tonságos közlekedésre elóírt 
rendszabályok betartásával képes elérni, a szállítókötelék teljesítőképességének 
( kapacitásának) nevezik". 

A fogalom meghatározásából kitűnik, hogy a teljesítőképesség - bármennyire 
is gy.akar.latra való hiviarkozással kerül meghatározásra - egr elméleti érték, 
annak is egy adott időben elérhető felső határa. Elméleti érték azért, mert min· 
dig egy időegységre kerül meghatározásra, s nagyságrendi alakulását a vizsgált 
időszak,ban érvényesülő mutatók (sebesség, időtamllm s·tb.) határozzáJk meg. Az 
elméleti érték felső határának megszabása és állandósítása is nehézségbe ütközik, 
ugyanis a korszerű módszerek alkalmazásával minden „új" megdönti az elért 
eredményeket, és a tdjesítőik:épesség is annak megfelelően alakul. 

A szállítókötelékek teljesítőképességének vizsgálatánál nem szabad figyel
men kí-vül hagyni, hogy a szállítási szűkséglet, amely viszonylag mindig köny
nyebben felmérhető, konkrét formában adott. A szállítási lehetőség, mely mindig 
különböző mutatók számszerű értékétől -függ, számítások útján nyer meghatáro· 
Z·ást, és mindig feltételes. 

Mindezek azt a követelményt hozzák magukkal, hogy a szállltól<ötclékek 
teljesítőiképessége (kapacitása) ott nyerjen meghatározást, aJhol számukra a fela· 
dat megszabása történik, vagyis a különböző szintű hadtáptörzsekben. 

A szállítóköte'lékek teljesítőképességét - melynek számítási módszere rész· 
letesen elemzésre kerül - különböző mutatók számszerű értékei igen érzrék:enyen 
befolyásolják. Ezek a mutatók két nagy csoportra bonthatók, úgymint: 

alapvető mutatók és; 
- járulékos mutatók. 
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A teljesítőképesség értékét meghatározó alapvető mutatók csoportjába tar
toznak mindazon mutatók, amelyek nélkül a teljesítőképesség számítása nem bír 
értelemmel. Ezek közé tartoznak: 

- gépjárműallomány (gk. darabszám, raksúly stb.); 
- sebesség (átlagolt érték!kel); 
- szállítási idő (óra, nap, hadműveleti nap); 
- .szállítási távolság, illetve szállítási tagoz,aton belüli távolság, vagyis az 

ellátási források térbenisége; 
- forgalomképesség {járművezető-á:llomány megléte stb.). 

Az alapvető mutatók jelentősége abban van, hogy gyakorlatilag a szállítási 
szükségletek kielégítésének feltételeivel közvetlenfrl kapcsolatban vannak. Ameny
nyiben pl. nincs jármű, szállítási lehetőségekrő'l beszélni értelmetlen. Amennyiben 
a mozgás feltételei nincs·enek meg, akkor nincs helyváltoztatás, vagyJ.s nincs 
szállítás .sem. Márpedig a sebesség, szállítási idő és távolság, illetve a térhenü,ég, 
valamennyi a mozgás feltételei és egyben a teljesírt:óképess·éget ailapvetően meg
határozó mutatók. 

Külön kell kezelni a szállítókötelékek teljesítóképességének meghatározásá
nál a gépkocsivezető-állománnyal való feltöltőttséget és azok alk.alma22hatóságát, 
vagyis a kötelék ezirány.ú forgalomképességét. Gya:korlatban megtörténhet, hogy 
a gépkocsivezető-állomány - mely viszonylag mindig „mozog" - olyan mérvű 
sugárszennyezettségen esett át, hogy ki kell vonni a forgalomból. Ebben az eset
ben a száillítókötelék teljesítőképessége - bár techn:ilkai vonatkozásban meg~la
pozott - teljes mértékben a személyi áHomány igénybevételének lehető-ség~től 

függ. 
A teljesítőképesség számszerű értékét befolyásoló mutatók mási:k csopo.rt-

jába tartoznak az ún. járulékos mutatók 

A járulékos mutatók csoportj·ába sorolhatók: 
- a raks.úlyikiihasználás,i együttrható; 

- ·szállítási idő-kiihaszná'lás,i együtt!ható; 

- -a futástkihasznáilási együttható. 

Feltétlenül meg kell jegyezni, hogy a járulékos mutatóik rzámí'tásbavétele 
nélkül is meghatározható a teljesítőképesség, a feladat végrehajtást is nyer, csak 
olyan különböző torzulásokkal, amelyek alapvetően kedvezőtlenül befolyás.oiják 
mind a személyi, mind a járműállomány igénybevételét, az alárendeltek ellátását. 
A járulékos mutatók figyelmen kívül hagyása olyan követ:kezrnényeik!kel járhat, 
pl. raksúlyk,i!használási együttható viszonylatában, hogy kevés lesz a jármű: a 
f.eladat végrehajtásához, vagy „fölöslegesen" kerül az áHomány igény,bevétdre. 
A mozgáselemekkel számított együtthatók elhanyagolása pedig felborí-tfuatja a 
csapatok időbeni ellátását, ugyal11s a szállíitókötelékek ismételt igénybevétele 
időben aránytalanul eltolódhat a tervek1ben meghatárowtt időadatokhoz viflZO
nyfrva. 

A szállítókötelékek teljesítőképessége különböző részkapacitások számítasá
val határozható meg. (A részkapaótások elemzésére a későbbiekben sor kerül). 
Előbb azonban célszerű megvizsgálni, hogy milyen forrásokból tudja megszerezni 
a szállítások szervezője azokat a mutatókat, amelyek mind a részkapadtáwk, 
mind a kötelék teljes kapacitásának meghatározásához szükségesek. 
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Ismeretes, hogy a szállítások szervezésével foglalkozó hadtáptörzsek (szállí
tás-szervezőtk) területileg általában távol (vagy legalább is nem közvetlenül egy 
területen dolgoznak) vannak az ellátási források helyétől, a szállítóköte,lékek 
törzseitől. Ezért a szállítóköte'lékek tdjesiltőképess,égének számítása (mely tdje
sítőképe~ég szállítási tagozatonként változik) megbí21ható folyamatos együtt
működést kíván valamennyi gépikocsi szállítási munkáiban érintett szerv között. 

A teljesítőképesség meghatározásához szükséges mutatók forrásai a követ
kezők lehetnek: 

Szállító ( ellátó) kötelékek törzseinek jelentése 

A szállító (ellátó) :kötelékek törzsei az elöljáró által meghatározott idő
pontorkban és részletességgel jelentést tesznek saját szállítókötelékeikről. Jelen
téseik tartalma (egy változatban): 

- személyi állomány (gépkocsivezető, szerelő stb.) létszáma, harcértéke; 
- gépjárműállomány (gépkocsi, pótkocsi, vontató); 

gépjármfrál'lomány rakott, üres bontásban; 
- gépjárműállomány műszaki-forgalmi jelilemzői (forgalmi képesség az adott 

időben) ; 
- egyéb (gépkocsi szállításra vonatkozó) adatdk jelentése. 

A száHítókötelék tö.rzseinek jelentése ebben a változatban alapvetően csak 
a teljesítőképesség számításához szükséges mutatókra van .szűkítve, vagy:i,s itt 
nem tartalmazza a törzsek valamennyi kötelmeivel összefüggő jelentési adatokat. 

A közúti komendáns szolgálat jelentései (közlései) 
A különböző szállítás1i tagozatokban a mozgásviszonyok jellemzőit a gép

kocsi s~állítások szervezői a közúti komendáns szoilgálat jelentéseiből kapják, 
illetve. veszik át. Ezen mutatók csoportjába tartoznak: 

szállítá&i utak állapota; 
- rombolt műtárgyak megkerülési feltételei; 
- szennyezett útvonal szakaszok; 
- mozgásszabályozás az utakon; 
- forgalomszabá,lyozás mérve az uta•kon; 

különleges rendszabályo•k (egy~rányú forgalom, csak éjszakai mozgás en
gedélyezése stb.). 

Amennyiben a közúti komendáns szolgálat nem képes a szükséges mutatókat 
szolgáltatni, vagy az adott szállítási tagozatban nem működik ilyen szerv, akkor 
a szé.Hírtó (ellátó) kötelék törzsének meg keU szerveznie az után-hátraszálilítási 
utak felderítését, és így kell megszerezni a szükséges mutatókat. 

Szállítás tervez.ők által felvett mutatók 
A szállítókötelékek teljesítőképességének számítása a szállítás-szervezési 

munkániaik egy része, vagyis nem választható el a különböző szállítási tervek 
kidolgozásától. A teljesítőképesség egyes értékei (részkapacitiások) alapvetően a 
szállítási tervek kidolgozása előtt már rendelkezésre kell hogy áll~ana1k:, így a 
tervezők a különböző jelentéseik tartalmából 'kii.rvett (átvett) mutatók alkalmazá
sával, szakmai felkészültségük birtokáJban számítják a kötdékek tdjesítöképes
ségét. Ehhez a munkához néhány mutatót a tervezőknek kell elfogadnilik. Ezek 
a mutatók a következők lehetnek: 

- raksúlykihasználási együttható; 
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- szállítási idő k~használási együttható; 
átlagos menetsebesség; 
egyéb mutatók (az elöljáró döntése alapján pl. futáS'kihasználási együtt· 

ható, megemelt raksúly, csökkentett rakománysúly stb.). 

A tervezők alapvetően a szállítás·szervezéshez szükséges mutató értékeket 
fogadják el olyan számszerű értékekkel, amilyenekkel a szálilitási feladatok meg· 
bízhatóan végrehajohatók. 

A szállítókötelékek teljesítőképességét az elöljárók különböző intrézkedé.iek· 
kel is módosüihatják. Ilyen intézkedések lehetnek: 

- anyagátadás--átvrétel járműcserés anyagátadási móddal; 
- kfüönböző rakodási·szállítási kötöttségek feloldása (pl. lőszerszállítás 

esetében stb.); 
- után· és hátraszállítások összekapcsolása (egyes szállítókötelékek viszony· 

latában); 
- járművek raksúlyának megemelése (gya'ko.rlatHag túlterhelése egy·egy 

feladat megoldása viszonylatában). 

A rendelkettsre iá.Hó mutatók birtokában a szállítások szervezői most már 
meghatározhatják a szállítókötelélkek teljesítök1épességét. 

A szállítóikötelékek toljesitöképessége küiönbözö rés~kapadtásokból tevődik 
össze. Gyakorlatban a következő részkapacitások kerülnek számításra és alkal· 
mazásra. 

Raksúlykapacitás 
A raksúlykapacitás a rendelkezésre álló üzemképes szállítójárművek rak· 

súlyának összege tonnában kifejezve. ( Meg kell ;egyezni. hogy a gyakorlati élet-
ben tévesen „szállítótér" fogalma alatt honosodott meg ez a mutató, megfeled· ,-
kezve arról, hogy SZALLlTOTERET tonnában kifejezni nem lehet). -

A kötelékek rak.súlykapacitása valamennyi szállítási tagozatban alkalmazásra 
kerülő mutató. Úgy is mondható, hogy ahol gépkocsi szállítási munkák szerve· 
zése folyik, ott a raksúlykapacitás nélkülözhetetlen. 

A szállítókötelékek járműáUománya - attól függően, hogy milyen kötelék
hez vannak szer'Vezvc - változó. Jármű·veik műszaki-iorgaLmi jellemzői is lehet· 
nek különbözőek. A szállításra kerülő anyagi eszközök fajtái is különbözőek, 
így szállítás·s::.ervezéshez olyan induló alap kell a szállítási lehetőségek viszony· 
latában, amely egyformán értelmezhető minden sz,álHtás,i tagozatban, valamennyi 
ellátási forrásná,l, illetve valamennyi szállító (ellátó) kötelék törzsében. Ez a 
mutató a szállítókötelékek raksúlykapacitása. 

A szállítókötelékek teljesítőképességének me~atározásáhaz - ahogyan az 
már többször is említésre került - töbh részkapacitás alkalmazása szükséges. 
Ilyen mutató a következő, vagyis a raksúly kihasználási kapacitás. 

A raksúlykihasználási kapacitás egy-egy szállítókötelék járművei raksúlyá· 
nak különböző anyagi eszközökkel való teohdhetőségét jelenti tonnában ki· 
fejezve. (,.Mit bír a kötelék felemelni" - fo.rgalomként használatos a gyakorlati 
életben). A kötelékek raksúlykihasználási kapacitása szintén valamennyi szállítási 
tagozatban alkalmazásra kerül. Ez a mutató azonban már nem induló a.dat a 
tervezők számára, hanem egy olyan tervezett lehetőség, amely a 32lállításra kerülő 
anyagi eszközök fajtájának és a szállítóköt:elékek járműállominyának műszaki-
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forgalmi jellemzői alapján nyert megrhatározást. Köve~kezéskt'.:ppen: a raksuly
kihasználási kapacitás nem egy olyan állandó ér'l'ék, mint a raksúlykapac1tás, 
hanem a szállított anyagi eszközök faitáitól, a sziállítójáDműrvek ldhasználá-si le
hetőségeitől függően változó. 

A raksúlykapadtás a szállítást szervezők számára egy tervezési mutató va.la
mennyi szállítási tagozatban. a raksúly;kfillasználás.i kapacitás pedig már a ter
vezők által tervezett - elfogadott - ,,teljesítőképesség". 

Felvetődik a kérdés: amivel a szállítókötdékek teljesítőképess·égének számí
tásához a részkapacitásokból csak egy konkrét mutató van a PK HTPH birtoká
ban - és ez a mindenkor meglevő járműállomány raksúlykapacitása -, milyen 
elvek alapján kell, vagy célszerű annak számszerű értiékét meghlitár@zni? 

A válasz egy változata: a raksú'lykapacitás meghatározásához kiinduló adat 
egy-egy kötelék anyaga raktári mozgókészletének megemelése és szállítása. A 
gyatkodati megoldás alapja ez, .azonban célszerű ehhez néhány tényezőt külön 
elemez.ni. ElsősoC1ban gépesített lövész-kőtelékek viszony.latá!ban a raktári mozgó
készletek megemelése mellett nem hagy,ható figyelmen kívü1 (pl. lószerszállítás 
vonatkozásában) az alárendeltek ellátása érdekében az anyagcsoportosítás. Így 
pl. a raktári készletből a lőszert mennyiség és fajta szerint úgy kell csoportosí
tani és szállítani, ahogyan azt a közvetlen felhasználók végrehajtandó feladata 
megkívánja. 

A lőszer ellátás érdekébeni csoportosítása a"l'apvetöen két változat szerint 
kerülhet végrehajtásra. Egyik változat: a PK HTPH ke2ében egy bizonyos 
mennyiségű „tartalék" jármú van, és azok igénybevételével köZV'etlenül jármü
ről-jármüre való rendezéssel végzik el a csoportosítást. Másik változat: a jármű
vekről földre lerakják a lőszert és onnan veszik fel gépkocsikra a különböző 
anyagmennyiségeket. Mindkét változat alkalmazása visszavezethető a szállító
kötelékek ra:ksú,lyának, illetve teljesítőképességének meghatározásához. 

A részkapacitások számításának módszerét alkalmazva, most már megvála
szolható egy-egy saillítOkötelék raksúlyának és raksúlykihasználási kapacitásának 
számszerű értéke. Ez azonban még csak részeredmény, ugyanis a szállítóköte
lékek szállítókapacitásának meghatározása megkí,vánja valamennyi mozgással 
összefüggő mutató számításba vételét is. Vagyis csak arra válaszolni, hogy mit 
tud egy s:;,állítókötelék „egyszerre felemelni" - kevés, azt is meg keH határozni, 
hogy adott idő alatt - különböző száUítási tagozatokban - ,,milyen távolságra 
képes" az egyszerre felemelt anyagot szálilítani. Természetesen a „milyen távol
ságra képes"-fogalom csak képletes, ugyanis egy-egy szállítási tagozaton belül, 
vagy tagozatok között adott idő alatt a kötelékek több fordulót is teljesíthetnek. 

A szállítókötelékek helyváltoztatásávatl összefüggő részkapacitás további 
számításához egy új fogalom megismerése szükséges, legyen ez a fogalom a 
dinamikus szorzat. 

A dinamikus szorzat egy-egy szállítókötelék által adott szállítási idő alatt 
- a s:;,állítási folyamaton belül felmerülő állásidők .számitásbavételével - tet;esí
tett üres vagy rakott futás számszerű értékét ,adia kilométerben. 

Ismeretes, hogy a szállítási idő több összetevőből áll, vagyis magában fog
lalja a rakodáshoz, a járművek rakodóállások1ba való bevezetéséhez, a gépkocsi~ 
oszlopok megalakításához szükséges állásidöket, valamint az adott távolságok 
leküzdéséhez szükséges menetidőt. Ez azt jelenti, hogy a szállítási időnek csak 
egy része a menetidő, amely alatt a járművek mozognak, tehát a helyváltoztatás 
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értékének meghatározása is csak a menetidő alapján történhet. A szállítási időn 
belüli á:Hásidő értéke viszont száUítási tagozatonként változó, annak megfelelően, 
ahogyan a „munkafeltételek" ja,vulnak. Ez a változás a szállítási időkihaszná
lási együtt.iható alkalmazásával kerül kHejezésre. 

A gépkocsi szállítókötelékek teljesítőképessége növeléséne.k lehetőségei 
A gépkocs,i szállítókötelékek teljesítőképességének növelésére többféle lehe

tős-ég van. A teljesítőképesség növelésének lehetőségei egy-egy szállítókötclék 
viszonylatában - bármelyik szá.Uítási tagozatban kerüljön is az alkalmazásra -
két nagy csoportra oszthatók. Az egyik csopor,tba tartoznak azok a mutatók, 
amelyek megfeldő beruházást, gazdasági ráfordítiást kívánnak, a más·ik nagy 
csoport elemei viszont azok, amelyek megfelelő munkaszervezéssel, á szállítás·i 
munkák megbi:ziliató vezetésével, reális munka1felretelek megteremtésével növelik 
a telj-eSitőképességet. A két csoportba sorolt lehetőségek természetesen uem 
választhatók el egymástól (közöttük ún. valószínűségi függőség van), azt a7,ért 
kijelenthetjük, hogy a meghatározó mégis a gazdasági, vagyis a ráfordítások 
oldala. 

A telje'sítőképesség növelési lehetőségeinek elemzése érdekében célszerű 

visszanyúlni a szállítókapacitás meghatározásához alkalmazott összefüggésbe';.. 
Ahhoz, hogy egy gépkocsi s~llit&köteléknek teljesítőképessége legyen, annak 

első előfeltétele a gépjárműállomány megl<éte, a másik a járművek teherbírása, a 
harmadik ped~g az eszközök hadraifoi#iatósága. 

A járinűállomány darabszáma és a járművek teherbírása szoros összefüg
gésben vannak egymással a telj,esítőképcsség növelése szempomjából. A gépjár
műve~ darabszámának növelése - azonos teherbírás esetén is - a teljesítőképes
ség növelését jelenti, csakúgy, mint a nagyobb teherbírású járművek redsz\'.:rbe
állítása a darabszám változtatása nélkül. A gépjárművek darabszámának - és a 
szállítóeszközök - megfelelő rak-súlyának eMogadása „önálló" elemző munkát 
kivári, mégpedig attól függően, hogy melyik szállítási tagozatban milyen köte
lék kiszolgálását biztosítja a sm.llitó1kötcli:k. 

A já!'művek raksúlyának kihasználása szintén teljesítőképesség-növelési mu
tató. Számszerű értéke azonban több olyan tényezőtől függ, amelyik nem a 
száUítÓ, hanem a szállíttató követelményei és lehetős·égei, illetve a közveden 
felhasználó (csapat) igényei alapján kerül meghatározásra. Ide sorolható az 
anyagi eszközök csomagolása, készletezettsége, egységrakományokiba képzése, 
azok együttszálHthatóságának szobályai, s talán az egyik legfontosabb, a köz
vetlen fdhasználók érdekébeni anyagcsopottosítás. 

Matematikai összefüggések felhasználásával az egy szállítókötelék jármű
állományának futásteljesítménye a következőképpen alakul: 

lm 
F = tn·Vm---------- km; 

tbe + tra + toszl + tm 

F - a járműállomány .futástdjesítménye (km); 
tn - szállitiási idő (óra); 

Vm átlagos menetsebesség (km/ó.ra); 
tm - menetidő (óra); 
tbe járművek bevezetési ideje a rakodó-állásokba (óra) ; 
tr~ rakodási állásidő (óra); 

tosz.1 járművek oszfopba rendezéséhez szükséges idő (óra); 
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Az ismertetett összefüggés alapján most már nézzük meg hogy a különböző 
időelemek módosításával hogyan növelhető a szállítókötdékek futásteljesít
ménye, illetve teljesítőképessége. 

A szállítás.i idő növelésével - bár feladattól függően előfordulhat - alap
vetően nem számolhatunk. Az egyes sZJáHítási feladatok végrehajtási ideje inkább 
csökken, mintsem nőne, ez ugyanis „kényszer-követelmény". A szállítási időn 

belüli részidők csökkentésére viszont megvannak a reális lehetős·égek mind gaz
dasági, mind munkasze.rvezési viszonylato~ban. 

A menetidő csökkentésének lehetőségei viszonylag korlátozottak. A gép
kocsiutakon a mozgásszabályozás rendje, a forgalomszabályoz:is mérve, a meg-

t;:· határozott átlagos menetsebesség tartása, az oszlopok vezetésének megbízható
sága azonban kedvezően befolyásol;ja a teljesítőképesség alakulását. 

A járművek ra:kodó'állásokba való bevezetési ideje megfelelő munkaszerve
zéssel, a személyi állomány felkészítésével, a vezetéshez szüks·éges technikaii esz
közök biztosításárval csökkenthető. 

Az anyagi eszközök rakodás·i ideje az egyik legfontosabb, a teljesítőképes
ség alakulását igen érzékenyen befolyásoló összetett mutató. Számszerű értékének 
módosulása függ: a rakodásra való anyag mennyiségétől, milyenségétől, a rako
dás feltételeitől, az anyagátadás-átvétel módjától, a rakodást végrehajtó személyi 
állomány erkölcsi-politikai állapotától, az alkalmazott mutató értékek realizálá
sától. A rakodási idő vonat'k,ozásában - meg kell mondani - nincsenek olyan 
tapasztalataink, amilyeneket 800-1000 tonna, gépkocsival szállított anyag gép
kocsira történő átadása során lehet szerezni. Ebben a viszonylatban a rakodás 
mellett nagy volumenű gépjárműforgalmat is le kell bonyolítani az anyagátadás 
helyén, továbbá figyelembe véve az alárendeltek különbözőségét (értve ez :1latt 
anyagaik sajátosságait), a munka feszítettségét stb., levon!ható ·az a követk.ez
tetés, hogy egy-egy .szállfoásii feladat végreha,jtásáiban meghatározó lesz a rakodás, 
a szállítási idő alakulásában pedig a rakodási idő. A rakodás,i idő értékének 
módosítása viszont érzékenyen változtatja a kötelék teljesítőképességét. 

A járművek oszlopbarendezéséhez szükséges idő alakulásában szerepet ját
szik valamennyi járműmozgás szigorú szabályozása, a folyamatm ruga1lmas veze
tés. Eh:hez a munkához - a személyi állomány felkészítése mellett - azon veze
tési eszközök (kisteljesítményű rádiók, egységes o·kmányok, előre kidolgozott 
jelentés-változatok stb.) szükségesek, amelyek al'kal!Mzásával nagymértékben 
reáilissá tehető az oszlopképzés:i idő, mely szintén .kedvezően módosíthatja a 
szállítókötelékek teljesítőképességét. 

A szálHtókötelékek teljesítőképessége növelését, majd a teljesítőképesség 
kihasználását erősen befolyásolják olyan tényezők, mint pl. a szállítókötelékek, 
gépkocsioszlopok anya~, technikai, egészségügyi biztosítása, a hadtáp őrzése-vé
delme. Ezekre a kérdésekre már az addtt szervezet kialakításánál kell legelfüzör 
gondolni. Ismeretes, hogy egy-egy szállító (ellátó) kötelék viszonylag párhuza
mosan több irányban (több a-lárendelthez) hajtja végre feladatát. A szállító 
zászlóalj egy-egy szakasza (mely komoly szállítási lehetőség p.í. 27-30 db gép
kocsi 150-180 tonna raksúllyal) gyakran önálló feladatot kap. Ennek megfole
lően az oszlopok anyagi, technikai, egészségügyi biztosítását, őrzés-védelmét is 
teljesen önállóvá kell tenni a feladat végrohaijtási idejére. Ehhez viszont ki kell 
különíteni a zászlóalj állományából a szükséges erÖ'ket. 
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A szálHtókötelékek teljesítőképessége növelésének egyik leghatékonyabb 
változata a gépkocsivezető-állomány kettőzése. Ennek valamennyi területen -
értve ez alatt a különböző szálHtási tagozatokban alkalmazásra kerülő szállító
kötelékeket - nem lehet eleget tenni. Azokban a tagozaitokban rviszont, ahol ez 
a megoldás elengedhetetlen (pl. ki-berakó vasútállomásokat kiszolgáló szá.Jlító
kötelékek esetében) bittosítani keU a két vá,Itozáshoz szükséges gépkocsivezető
állományt. 

Célszerű néhány szót ejteni a szállitókötelékek kapacitásának kihasználásá
ról. Ez a feladat alapjaiban hasonló a teljesítőképesség-növelés lehetőségeinek 
elemzéséhez. A csapatok érdekébeni (ellátási) szállításdk viszonylatában a szál
lítókötdékek kapacitásának kihasználása a részleteiben kidolgozott szsállítási 
tervek végrehajtásában realizálódik. A kapacitáskihasználás mérése pedig a 
szállítókötelékek teljesítőképességének s:00.mításárval, majd a számított telje,;itő
képcsség és a ténylegesen végrehajtott száiHítási munka összehasonlításával vé
gezhető el. 
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