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Rakodógépek és rakodóeszközök alkalmazásának 
szervezése tábori viszonyok között 
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Az MN eI-10nuJó szárazföldi csapatok anyagi biztosítási rendszerében 
alapvető szerepet töltenek be a Bázis Főnökségek. Ebben a rendszerben 
a vasútra települő tábori mögöttes bázis JTMB) veszi át a központ had
táptól érkező készleteket és folyamatosan látja el a tábori előretolt bázist 
(TEB). A TEB-hez a készleteket a tábori hadtáp gépkocsi szállító kötelé
kei szállítják a TMB-ről olyan számvetéssel, hogy a lehető legjobban kö
zelítsék meg a hadsereg mozgó bázist (HMB), ahol a készleteket újabb 
forduló megtétele érdekében lerakják vagy szükség esetén ideiglenesen 
tárolják. 

A rendgzerben működő bázisoknak végre kell hajtaniuk az anyagi 
eszközök átvételét, azok tárolitsát, kezelését, nyilvántartását, kiadását, 
szállítóeszközökre való málházását és útbaindítását a rendeltetési helyek 
felé. 

A fenti feladatokból adódóan egy sor olyan probléma merül fel, 
amely szoros összefüggésben van a katonai anyagok mozgatásával. 

Az MN-ben jelenleg megvalósuló racionalizálási törekvések a katonai 
anyagok mozgatására vonatkozóan helyes célkitűzéseket tartalmaznak, 
amelyek magukban foglalják: 

- az anyagáramlác,; sebességének meggyorsítását; 
- a harcoló és kiszolgáló állomány arányának javítását; 
- a balesetveszélyes fizikai munka minimumra csökkentését. 

Eddigi eredményeiIÍk zömmel a béke ellátásban tették hatékonyabbá 
a katonai anyagok mozgatásával kapcsolatos tevékenységünket. Néhány 
központi és csapatraktár anyagmozgatási tevékenysége gépesítésének kí.:. 
sérleti rendszere fejezl'dött be. Ezzel létrejöttek a rakodólapos és a kon
téneres egységrakományok mozgatási rendszer kibővítésének és tovább
fejlesztésének alapjai. 

Az elmúlt években lefolytatott rendszergyakorlatokon (KOMPLEXI
TÁS, TRANZIT-72) azonban élesen vetődött fel a tábori körülmények 
között végrehajtásra kerülő különböző katonai anyagokkal összefüggő 
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mozgatások gépesítése. A gyakorlatokkal egyidejűleg bemutatásra kerülő 
különfél~ rakodógépek és rakodóeszközök alkalmazásával kapcsolatos 
szervez.ési feladatok különösen indokolttá teszik, hogy a témát a teljes
ségre való törekvés nélkül részletesebben is elemezzük. 

Az elemzés során fel kívánjuk tárni mindazon környezeti elemeket, 
amelyek meghatározzák a kitűzött cél eléréséhez szükséges feladatokat. 
Továbbd a gyakorlat tapasztalatai alapján szerzett információkat kíván
juk kibővíte11i a rakodógépek és rakodóeszközök alkalmazásának szerve
zése terén. 

A rakotl))s az ellátási és szállítási folyamatnak szükséges, sót elkerül
hetetlen eleme~ mely kihat az anyagi biztosítás folyamatosságára, ritmu
sosságára, gyorsaságára, az anyagi eszközök épségére, a járművek raksúly
kapacitásának ésszerű kihasználására stb. 

A rakodási műveletek eredményes végrehajtását biztosító feltételek 
az alábbiak: 

- a rakodásra igénybeveendő terület szak.szerű megválasztása, elő
készítése, berendezése; 

- a rakodási tevékenység hozzáértő megszervezése és a munkák pon-
tos megtervezése, 

- a szállításra kerülő anyagi eszközök előkészítése; 
- a rakodás magas fokú gépesítése; 
- nagyfokú felelősségérzet mind a rakodást szervező, mind pedig az 

azt végrehajtó szervek részéról. 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a rakodások követelmé
nyeknek megfelelő végrehajtása nem kizárólag gépesítési probléma, ha
nem egy olyan komplex feladat, amely nem hiányolhatja a végrehajtást 
biztosító feltételek egyikét sem. Éppen ezért a rakodási feladatok végre
hajtása adott esetekben nagy hozzáértést és szakértelmet kíván, különös 
tekintettel arra, ha ez tábori viszonyok között történik. 

Az anyagi eszközök átadása-átvétele, rakodása - a bázisokon kívül 
- a különböző szállítási ágazatok csatlakozási pontjain valósul meg. !gy 
elsősorban a vasút, hajóút, a közút, a légiút csatlakozási pontjain. De 
beszélhetünk rako<lá;i munkákról a kötélpályák, csővezetékek csatlakozási 
pontjain és egyéb az erre a célra kijelölt helyeken (anyagátadó pont) is. 

A rakodások tábori viszonyok közötti megszervezése sokkal bonyolul
tabb, mint az állandó jellegű raktárakban. Ennek okait az anyagmozgás 
nagyfokú ingadozása, a tábori raktáraknak a közlekedési csomópontoktól 
viszonylag nagy távolságra való elhelyezése, azok áttelepítése, a kiépített
ség hiánya, az aránylag nagy területen széttagolt telepítés, valamint az 
év-, napszakok és időjárás változásából adódó problémák képezik. 

Ilyen körülmények között a rakodás szervezését végrehajtó személy
nek, szervnek rendelkeznie kell mindazon információval, amely alapvető
en meghatározza a rakodás végrehajtásának sikerét. Ezek az alábbiak: 

-- az adott ellátási tagozaton rakodásra kerülő anyagok jellemzőit 
(csomagolási módot, súly- és térfogatadatokat, rakodási és szállítási előírá
sokat); 

- az adott ellátási tagozaton rendelkezésre álló szállítóeszközök, ra
kodógépek és rakodóeszközök jellemző adatait; 
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- rakodási technológiákat; 
- általános teljesítőképesség számítási módjait; 
- a rendelkezésre álló üres szállítóeszközök számát; 
- a beérkező vagy kiadásra kerülő anyagok volumenét, összetételét, 

az ellátás sorrendiségét; 
- a rendelkezésre álló terület adottságait; 
- a rakodási feladat végrehajtásának normáit, határidejét. 

A rakodási feladatok sikeres végrehajtása természetesen - mint már 
az előbbiekben is említettem - alapvetően függ a rendelkezésre álló erők 
és eszközök mennyiségétől és teljesítőképességétől. 

Tábori körülmények között végrehajtásra kerülő rakodási munkála
tok .során számításba vehető erők és eszközök az alábbiak: 

- rakodási feladatokra rendszeresített személyi állomány; 
- nem kizárólag rakodási feladatokra rendszeresített személyi állo-

mány; 
- kézi rakodóeszközök (lapát, kötél, heveder stb.); 
- kézi emelöeszközök (fogas emelő, hidraulikus emelő, csörlő stb.); 
- gépi berendezések (FRAK-Bl forgórakodó, szállítószalag, darus 

gépkocsi, gépkocsira szerelhető gémdaru, elektrohidraulikus hátsó emelő
lap stb.); 

- rakodási segédeszközök (rakodólapok, konténerek, áthidaló leme
zek, görgősorok stb.). 

A rakodási munkák valamennyi szállítási folyamatnak az első és utol
só mozzanatát képezik, és azok jelentős mértékben befolyásolják a szálli
tás megszervezését, a szállítóeszközök kapacitását és gazdaságos kihasz
nálását. A rakodási munka ezenkívül nehéz, munkaigényes és tömeg
munka jellegű. A szállítóeszközöknek a rakodási műveletek alatti állása, 
a szállitóeszközök össz-munkaidejének jelentős hányadát teszi ki (gépko
csiszállltás esetén 30-60%-ot, ami csökkenti annak kapacitását és gazda
ságos kihasználását). 

A rakodási munkák megszervezése magába foglalja: 
-- a rakodási munkák megtervezését; 
- a kiszolgáló egységek felkészítését a rakodási munkák elvégzésére; 
- a raktárak felkészítését az anyagi eszközök átvételére és kiadására; 
- a rakodóhelyek előkészítését a tábori bázisokon és a kirakodó ál-

11:másokon (kikötőkben, repülőterekeri). 

A rakodó munkák tervezését a hadtáp vezetőszervek, bázis főnökök, 
raktárparancsnokok, kiszolgáló egységek (alegységek) parancsnokai vég
zik. A rakodási munkák tervezésének fő célja az anyagi eszközök szállitási 
határidejének biztosítása, melynek érdekében a személyi állományt és a 
gépi eszközöket célszerűen és a hadtáphelyzetnek megfelelően kell fel~ 
használni. 

A rakodási munkák tervezésekor a kiindulási adatokat az alábbiak 
képezik: 

- a munkák megnevezése, mennyisége, elvégzésének határideje és 
helye a szállítási terv alapján; 
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- a szállító eszközöknek a kirakó helyekre való beérkezésére vonat
kozó adatok; 

- a rakodási munkák elvégzésére rendelkezésre álló erők és eszkö
zök és azok állomáshelye; 

- a rakodási munkák végrehajtása körülményeinek jellemzése. 

A rakodási munkák tervezésekor meg kell határozni a munkák terje
delmét, az erőkkel és eszközökkel való ellátottságot, a szükséges erők és 
eszközök mennyiségét és azok munkahelyenkénti elosztását. A kiszolgáló 
egységeknél a rakodási munkák tervezése a napi munkaterv kidolgozásá
ból és a rakodó alegységek feladatainak megszabásából, a munkák végre
hajtása technológiai változatának kivéilasztásából és a munkák elvégzését 
biztosító rendszabályok meghatározásából áll. Az alegység feladatát a napi 
munkaterv kivonat képezi. 

A munkák elvégzéséhez való felkészülés során a kiszolgáló alegysé
geknek az alábbiak elvégzésére kell időt biztosítani: 

- a munka elvégzése körülményeinek tisztázása a megadott helyeken 
(a rakodóhelyek állapota, a szükséges előkészítő munkák végrehajtása, 
milyen gépek használhatók eredményesen stb.); 

- a munka elvégzés technológiai folyamatának megtervezése és meg
határozása; 

- a rakodó területek, bekötőutak és fedezékek berendezése; 
- a személyi állomány és a technika előkészítése és kiszállítása a ra-

kodóhelyre: 
- a személyi állomány élelmezésének és a gépek műszaki biztosítá

sának megszervezése; 
- a rakodóhelyek álcázásával és a tömegpusztító eszközök elleni vé

delmével kapcsolatos munkák elvégzése; 
- a rakodóhelyek őrzésének és védelmének megszervezése. 

Az anyagi eszközök szállításra való előkéSzítését (a rakományok cikk
lista és rendeltetési hely szerinti csoportosíta.sa, a csomagolás és tároló
edények állapotának ellenőrzése, a csomagok csoportosítása és az okmá
nyok előkészítése) a raktáraknak a szállítóeszközök beérkezéséig kell el
végezni. 

A rakodási munkák gépesítésének lényege az emberi munkának gépi 
munkával való felcseréléséből áll. A gépek meghonosítása a szüntelen fej
lődés alapján történik. 

A rakodá.si munkák gépesítése: 

- megkönnyíti a munkát, fokozza a biztonságot és munkateljesít
ményt (komplex gépesítés esetén 5-6 szorosra); 

- növeli a rakodóhelyek áteresztőképességét; 
- csökkenti a munkaszükségletet, valamint a rakodási munkák 

költségkihatását (komplex gépesítés esetén 2-3 szorosra); 
- fokozza a rakomány megóvását és meggyorsítja a rendeltetési 

helyre való kiszállítását. 

A rakodási munkák gépesítése lehet részleges - ahol a gépek alkal
mazása csak az egyes műveleteknél történik és komplex - ahol vala
mennyi ki- és berakóműveletet gépi erővel végzik. 
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Komplex gépesítés alatt olyan gépesítést kell érteni, amikor az egész 
rakodást gép vagy gépek végi;ik, az emberi munka pedig csak a gépek irá
nyítására és a könnyebb kiegészítő műveletek elvégzésére korlátozódik. 
A kiegészítő műveletekhez tartoznak: a vagon ajtók és a gépkocsi oldal
falak kinyitása és bezárása, illetőleg le- és felhajtása, a vagonok rakodás 
alatti mozgatása, a vagonok és a gépkocsi oldalfalainak tisztítása, a rako
mányok rögzítése stb. 

A rakodási munkák komplex gépesítését felhasználási csomagolás 
esetében nehéz megvalósítani azok kis súlya (20-100 kg) és a csomagok 
sokfélesége miatt, továbbá annak következtében, hogy a gépi eszközöket 
a szállítóeszközökön nem lehet kellően elhelyezni és használni. A felhasz
nálási csomagolásban levő anyagok esetében a rakodási munkák komplex 
gépesítésének legfontosabb feltételét az alábbiak képezik: 

- az anyagok egységrakoméinyba történő összefogása és szállitásá
nak végrehajtása az ipartól (központi raktártól) magasabbegységig (egy-
ségig); 

a különösen értékes katonai anyagoknak konténerekben való szál-
lítása; 

az egységrakománytípusok számának jelentős csökkentése, a szab
vány rakodólapok méreteinek megfelelő egységrakománytípusok beveze
tése; 

- a meglevő rakodógépek korszerűsítése, és új a katonai-műsiakí 
követelményeknek megfelelő gépek kialakítása; 

- a közúti, a vasúti és vízi szállítóeszközök korszerűsítése; 
- a rakodási munkák korszerű technológiájának és ésszerű megszer-

vezésének kidolgozása, az anyagi eszközök csapatokhoz való kiszállítási 
módjának tökéletesítése. 

A gépesítés tervezéséhez szükség van az anyagáramlások vázlatára. 
Ezt a vázlatot a rakodóhelyek és a tárolóhelyek közötti kapcsolatok 
alapján kell elkészíteni. 

A gépesítés vázlata alatt az anyagok gépek által történő mozgatásá: 
nak technológiai folyamatát kell érteni. A gépesítési vázlatok megválasz
tásakor az alábbi főbb követelményekből kell kiindulni: 

- a kézi munkának gépi munkával történő maximális felváltása, •a 
rakodásnál foglalkoztatott személyek számának csökkentése; 

- a szállítóeszköz I"akodási idejének csökkentése; 
- magas teljesítmény, kevés munka; 
- a rakodási munkák minimális önköltsége; 
- a rakodási munkák elvégzését különböző változatok szerint bizto-

sító vázlatok rugalmassága és egyetemessége. 

A különféle bázisokon a rakodási munkák gépesítési típusainak ki
választása csak a támasztott követelmények és az igénybevétel (használat) 
körülményei elemzése alapján lehetséges. Figyelembe kell azonban venni 
a raktárak állapotát és berendezéseit, a tárolóhelyiségek típusait (egyszin
tesek, többszintesek, földbe süllyesztettek stb.), a szállítóeszközök típusait, 
továbbá a rakodási munkák elvégzésének körülményeit, (a rakodó terü
leteket, a gépek hatósugarait, a gép az anyagot milyen magasra tudja fel
emelni stb.). 
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A kombinált gépesítési vázlat alkalmazása esetén, mely több, futó
szalagrendszerű gép felhasználását jelenti, vigyázni kell arra, hogy rako
dás közben torlódás ne keletkezzen. 

Fontos jelentősége van az anyagok gyors mozgatását biztosító anyag
mozgató berendezések kiválasztásának (tervezésének). Ettől függ a gépek 
felhasználásának eredményessége, teljesítménye, az anyagok rögzítésére 
szükséges munkaerő száma. 

A rakodógépek alkalmazásának eredményessége és azok teljesítmé
nye nagymértékben függ a cserélhető anyagmegfogó berendezések konst
rukciójától. Tekintettel arra, hogy a legkülönbözőbb formájú és méretű 
rakományok tömeges mennyiségben fordulnak elő, ezért nemcsak univer
zális, hanem a rakodógépek cél szerinti alkalmazását lehetővé tevő spe
ciális megfogó berendezésekre is szükség van. Az anyagmegfogó berende
zések körültekintő kiválasztását, tervezését és korszerűsítését a berende
zésekkel szemben támasztandó alábbi követelményeknek megfelelően kell 
elvégezni: 

- az anyagtovábbít.ás és -megfogás maximális gépesítése; 
- a megfogóberendezéseknek a vezető (gépkezelő) fülkéből történő 

irányítása, majd a továbbiakban programvezérlése; 
- a megfogóberendezés önsúlya lehetőleg a legkisebb legyen, mivel 

az növeli a gép hasznos terhelését; 
- a munkaciklus időtartamának csökkentése céljából az anyagok 

megfogása és továbbítása minél rövidebb ideig tartson; 
- a konstrukció legyen egyszerű és masszív, biztosítsa a fennakadás 

nélküli, megbízható munkát; 
- a berendezés legyen univerzális (különböző anyagok mozgatására 

legyen alkalmas); 
- biztosítsa a szükséges ü:tembiztonságot és az anyagok megóvását. 

A fentebb elmondottakból, továbbá az anyag nemétől és a munka
körülményektől függően a bázisokon a rakodási munkák gépesítése több 
változat szerint történhet. Ezen változatok alkalmazása a rakományok 
sajátosságának, a raktárak telepítésének, valamint a raktáron belüli 
anyagforgalmának figyelembevételével történik. 

A kirakásra érkezett rakományok kirakására a kiszolgáló egységek
nél valamennyi rendelkezésre álló emelő-szállitógép típust igénybe kell 
venni. 

Legbonyolultabb lesz a rakodási munkák végrehajtása éjszaka, kor
látczott látási viszonyok között, mivel a munkatermelékenysége és a ra
kodás eredményessége csökken. Ilyen viszonyok között különösen nagy 
gondot kell fordítani a biztonsági rendszabályok betartására és biztosítá
sára (a rakodóállomány jól ismerje a rakodási munkák alatt alkalmazott 
jeleket, helyi világítás rendszabályait, hangjelzéseket stb.). 

Űzemanyagraktárakban a technikai eszközök, a tartályok, a hordók 
és a konténerek rakodását ugyanolyan gépek és megfogó szerkezetek se
gítségével végzik, mint a szilárd anyagoknál. 

A tartályok fedezékbe való helyezését és a fedezékből való kiemelését 
legcélszerűbb 5 tonnás· autó- vagy kerekes pneumatikus daruk segítségével 
végezni. A rakodás felőli oldalról a fedezéknél ne legyen mellvéd (korlát). 
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A rakodógépeknek még az is előnye, hogy azokon a gépkocsitól az 
anyaghalmazig a rakományt szállítani lehet. 

Üsszefoglalva: e néhány sorban kívántam ismertetni a rakodógépek 
és rakodóeszközök tábori viszonyok közötti alkalmazása megszervezésé
nek általános kérdéseit, alapvetően kihangsúlyozva azt, hogy maga a ra
kodógép csak akkor nyújt hatásos segítséget, ha annak felhasználását hoz
záértően megtervezték, megszervezték és a munkához szükséges feltételek 
megfelelően biztosítva vannak. 




