
 

  

ÁTFOGÓ KÉRDÉSEK 

Közlekedési és logisztikai innovációk 
2001-ben 

A 2001. év teherforgalmi vásárain számos új eszközt és logisztikai 
megoldást mutattak be. Néhány érdekességet tartalmaz a következő 
leírás. 

Vasúti teherforgalom 
Az európai teherforgalomban egyre nagyobb szerepet játszanak a kis 

vasúttársaságok, amelyek vonatai a Német Vasút (Deutsche Reichsbahn AG) 
vonalain futnak. Ilyen társaságok korszerű motoros kocsikat is beszereztek, 
amelyek alkalmassá tettek közlekedési vonalaik villamos és biztonsági rend-
szerében való használatra. Kiképeztek motorvonat-vezetőket az érintett orszá-
gokban használt nyelvek ismeretével. A határátlépések időveszteségét telje-
sen kiküszöbölték azzal, hogy a vám- és egyéb hivatalos ügyeket már a kiindu-
ló állomásokon elintézik. 

A német vasút teherforgalmi egysége (DB Cargo) ugyanezt az utat követi 
és nemzetközi logisztikai szolgáltatásokat ajánl ügyfeleinek. A szervezet a 
vasúti szállítás mellett komplett integrált logisztikai láncot is kínál. Az ügyfelek 
kívánalmainak megfelelően olyan menetrendet készítenek, amelyekkel a me-
netidőt jelentősen lerövidítik; pl. a Rotterdam és Dél-Európa közötti menetidőt 
24 órával sikerült csökkenteni.  

Több szervezési intézkedés mellett 400 darab többrendszerű mozdony 
beszerzésével is gyorsították a forgalmat. Sikeres az Over-NightExpress, amely 
Amszterdam és Milánó között közlekedik öt személykocsival és öt hűtőkonté-
neres vagonnal, amelyekben gyorsan romló árukat (pl. virágok, gyümölcs, 
zöldségfélék stb.) szállítanak. Vizsgálják más útvonalak gazdaságosságát is. 

Sikeresen fejlődik a Parcel InterCity 160 km/h sebességű forgalma, amely 
a Német Posta küldeményeit szállítja. Három éve dolgoznak egy gazdaságos 
háztól-házig csomagküldő rendszer kifejlesztésén. Ez a szolgáltatás nemcsak 
kapacitást, rugalmasságot és minőséget követel, hanem motivált munkatársa-
kat és anyagi bázist is. 

A DB Cargo az elektronikus kereskedelem kihívására elektronikus adat-
csere-rendszer (Electronica Data Interchange) és on-line vevőszolgálat 



 

  

(KundenService Online) bevezetésével válaszolt. Így az összes üzleti folyamat 
és adatcsere a legmodernebb technológiai bázison valósul meg.  

A vevőket érdekli, hogy szállítmányaik adott pillanatban hol vannak. En-
nek a kívánalomnak a DB Cargo azzal tesz eleget, hogy 2002 végéig 13 000 
tehervagonját műholdas navigációs berendezéssel (Geographical Positioning 
System, GPS) szereli fel. Az ATIS rendszer a földrajzi hely meghatározása 
mellett információt ad a szállítóeszköz és a szállítmány állapotáról is. Ez fo-
kozza a biztonságot. A terv szerinti és tényleges hely összevetésével a logisz-
tikai folyamatok automatizálása fokozható. A GPS eszközökkel kedvező ta-
pasztalatokat szereztek egy közúti fuvarozó vállalat 5500 teherautójával. 

Nyugat-Európa áruforgalmában fontos szerepe van a belga kikötők átra-
kási teljesítményének és a továbbszállítási kapacitásnak. Egységes vélemény 
szerint Antwerpen és a Ruhr-vidék közötti gyorsvasút kiépítése életképes al-
ternatívát jelentene a közúti szállítással szemben. A nyomvonal helyes meg-
tervezésével az út mintegy 20%-kal megrövidíthető. 

Németország szomszédos országaiban is hasonló törekvések vannak a 
teherszállítás fejlesztésére. Svájcban Baselben építik ki az észak-déli közleke-
dés központját. Az Északi-tenger és Olaszország közötti úton egyetlen vagon-
rendezéssel lehet lebonyolítani a forgalmat. Svájcban is arra törekednek, hogy 
az ügyfeleket � a fuvaroztatókat � a vasút felé orientálják, ezért támogatják 
ipari szárnyvonalak építését. Az ügyfelek kiszolgálását is folyamatosan javítják 
mind az országon belüli, mind a határokon átmenő forgalomban. 

A Rail Cargo Austria megbízható háztól házig konténerszállítást � bele-
értve konténerek rendelkezésre bocsátását � nyújtja ügyfeleinek. Ausztria az 
ún. Rolla vonatokkal 13 országnak nyújt biztonságos összeköttetést. Bemutat-
tak egy alacsony padlózatú vagont is, amelyet a rakodást megkönnyítő beren-
dezésekkel lehet felszerelni. 

Újítások a vagonokon 
Az Alstom cég különféle rendeltetésű tehervagonokat mutatott be újonnan 

kifejlesztett lökéscsillapítókkal. A Bombardier Transportation tartályok szállítá-
sára alkalmas vagonokat mutatott be, amelyen a tartályok aerodinamika hatá-
sok figyelembevételével helyezhetők el; a szokásosnál magasabb tartályok is 
felrakható a vagonokra, és a nagyobb megengedett sebesség a szállítást gaz-
daságossá teszi. 

Bemutattak egy új személyautók szállítására alkalmas berendezést is, 
amelyen az eddigi megoldásnál egyszerűbben hajtható végre a be- és kirakás. 
A személyautókat a gyárból a végfelhasználóig szállítás során átlagosan ti-
zenötször rakják át. Egy új, Nagy-Britanniában kifejlesztett megoldással az au-
tókat a talajszinten összecsukható konténerekre helyezik, amelyeket hidrauli-
kusan emelnek fel a felső szintre. A rakodási idő ezzel lényegesen megrövidül 
és biztonságosabb lesz. 



 

  

 

Vezető nélküli vonatok 
Drezdában komplex stratégiát dolgoztak ki nagy városok vonzáskörzeté-

ben a forgalom fejlesztésére. A részprojekteknek a következő súlypontjai van-
nak: 

• a kereslet aktív befolyásolása; 
• mobilis rendszerek kifejlesztése; 
• közlekedési hálózatok összekapcsolása és a kereslet szabályozása ru-

galmas tarifával; 
• a közúti forgalom hatékony menedzselése; 
• információs rendszer kialakítása; 
• a teljes forgalom szimulációja; 
• automatizált vasúti forgalom elemeinek kidolgozása. 
A legutóbbi részprojekthez tartozik a vezető nélküli gyorsvasút megvalósí-

tása. Ehhez különleges intézkedések szükségesek a pálya felügyeletére, a 
különösen veszélyes helyek ellenőrzésére. A videokamerákhoz olyan rendsze-
reket kell kifejleszteni, amelyek a képi információkat feldolgozzák, és veszély 
esetében automatikusan intézkednek (pl. figyelmeztetés a hangszórón keresz-
tül, a vonat vészfékezése stb.).  

A vonatokon szintén videokamerák és szenzorok vannak elhelyezve, 
amelyek a vágányra és az űrszelvényre irányulnak. Meg kellett oldani kanya-
rokban az érzékelők irányának folyamatos változtatását is. A rendszernek mű-
ködnie kell bármilyen időjárási és fényviszonyok között, amit különböző műkö-
dési elven alapuló szenzorokkal tudtak elérni. 

Meg kellett oldani a mobil és helyhez kötött rendszerek közötti kommuni-
kációt is. Bár a rendszerek önállóan működnek, a központ vagy a szervizállo-
más bármikor beavatkozhat a vonatok irányításába. 

A vezető nélküli vonatok megvalósíthatósági vizsgálatai terv szerint 2004-
re fejeződnek be, és Drezdának jó reményei vannak arra, hogy a világon elő-
ször valósít meg ilyen megoldást. 

(Dr. Garai Tamás) 
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