
ELLÁTÁSI–ELOSZTÁSI LOGISZTIKA 

Ellátási lánc tervezése vegyi üzemekben 
A legutóbbi tíz évben nagy változások mentek végbe a vegyiparban. 
A kutatásra és fejlesztésre, a környezetvédelemre, a munkabizton-
ságra és a technológiai folyamatok tökéletesítésére fordított hatal-
mas összegek kompenzálására a vállalatok keresik az új utakat be-
vételük növelésére. A vegyipari vállalatok a közelmúltban korszerű 
erőforrás-tervezés bevezetésére törekedtek és milliárdokat ruháztak 
be erre a célra. 
A vegyipari vállalatok egyre erősödő versenykörnyezetben működ-
nek. A legjobb vállalatok felismerték, hogy piaci helyzetük és ered-
ményességük javításához az ellátási lánc átfogó tervezésére és 
menedzselésére van szükség. A jövőbeli sikerek kulcskérdésének 
az ellátási lánc tervezésének tökéletesítését tartják. 

Készletgazdálkodás 
A vállalatok az ellátási lánc javítása érdekében különösen fontosnak tart-

ják a szigorú készletgazdálkodást, a marketing és a gyártási szervezet közötti 
jó együttműködést, rugalmas termelésszervezést, amely lehetővé teszi a piac 
változásaira való gyors reagálást. Mindezekkel az intézkedésekkel ugyan javí-
tani lehet az ellátási láncot, de ezek egyre kisebb eredményt hoznak, ha nem 
járnak együtt az ellátási lánc stratégiájának és taktikájának javításával. A vál-
lalatok képességét a rövid távú kötelezettségeik teljesítésére korlátozza azok-
nak az eszközöknek mennyisége és minősége, amelyek az ellátási láncot 
szolgálják. 

A versenyben 

• 
• 

• 

• 

való helytállás érdekében a vegyipari vállalatoknak megfe-
lelő eszközöket kell az ellátási lánc rendelkezésére bocsátaniuk ahhoz, hogy 

a gyártási kapacitás megfeleljen a célpiac igényeinek; 
a disztribúciós hálózat ki tudja elégíteni a vevőkkel szemben vállalt kö-
telezettségeket; 
a vasúti és közúti szállítóeszközök állománya ki tudja elégíteni a diszt-
ribúciós rendszer igényeit; 
a készleteket olyan szinten tartsák, hogy az megfeleljen a szükségle-
teknek. 

Az ellátási rendszerek tervezésének jelenlegi módszerei segítenek a vál-
lalatoknak stratégiai és taktikai döntéseik meghozatalában. Olyan előretekintő 
analitikai módszerek vannak, amelyek segítenek a tervezőknek fontos üzleti 
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döntésekben az ellátási lánc minden elemének vonatkozásában, kezdve a 
nyersanyagok beszerzésétől, a gyártáson, a termékek stratégiai elhelyezésén 
keresztül a termékek értékesítéséig a vevőknek és kereskedelmi partnereknek 
(1. ábra).  
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1. ábra Az ellátási lánc által támogatott vállalati funkciók 

Ellátási láncok 
Sokféle megoldást ajánlanak manapság az ellátási lánc tervezésére, de 

ezek közül kevés használható vegyipari vállalatokban. A vegyipari termelési 
és disztribúciós folyamat alapvetően különbözik más iparágak folyamataitól (1. 
táblázat). Az ellátási lánc tervezésének legtöbb megoldása olyan iparágakra 
vonatkozik, amelyek egyes gyártó berendezéseken egyedileg kezelhető fizikai 
tárgyakat állítanak elő vagy szerelnek össze. A vegyiparban az ellátási lánc 
tervezése bonyolultabb dolog. A folyamatos technológiával működő vegyipari 
üzemek napi 24 órán és heti 7 napon át működnek. A berendezések nagy ér-
tékűek, bonyolultak, leállásuk és újraindításuk nagy költségekkel jár, tehát lé-
nyeges követelmény, hogy leállás nélkül működjenek, kivéve a nagyobb idő-
közökben végrehajtandó karbantartás miatti leállásokat. Ezzel szemben a 
gyártó ipar rugalmas műszakokban is képes hatékonyan működni. 

A folyamatosan működő vegyipari üzemek rugalmassága korlátozott. A 
kereslet váratlan változásai vagy a berendezések üzemzavarai problémákat 
okozhatnak a készletgazdálkodásban és a vevők kiszolgálásában. Itt nem 
használhatók a készlettervezés közismert matematikai algoritmusai. 
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Az olyan üzemekben, ahol több terméket gyártanak ugyanabban a be-
rendezésben és a tisztítási idő csökkentése érdekében optimális gyártási sor-
rendet kell tartani, további problémák merülnek fel. Például egy festékgyárban 
zöld festéket csak 45-napos időközökben gyártanak az optimális gyártási sor-
rendnek megfelelően. Az ellátási lánc tervezésekor figyelembe kell venni egy-
részről a hosszú gyártási ciklusok, nagy készletek és kis termékváltási veszte-
ségek, másrészről a rövidebb ciklusok, kisebb készletek, de az ezzel együtt a 
gyakoribb termékváltás nagyobb költségei közötti egyensúlyt. Az ellátási lánc 
tervezésekor optimális ciklusidő meghatározására kell törekedni. 

 
1. táblázat 

Általános gyáripar és vegyipar ellátási láncának 
jellemzői 

 
 Általános gyártó ipar Vegyipar 
Termékek meghatározása terv összetétel 
Termékek helyettesíthetősége korlátozott vagy nincs különféle formációk és csoma-

golások 
Teljesítmény rugalmas mindenkor 100% 
Árképzési stratégia maximális nyereség maximális felhasználás 
A termelés megszakítása kedvezőtlen lehetetlen vagy költséges 
Készlethiány következménye gyorsított szállítás a vevőnél leállás 
Disztribúció fix hálózat vasúti tartálykocsik mint mozgó 

tartályok 
Elektronikus kereskedelem gyorsabb, csökkenti 

a tranzakciós költségeket
jobbá teszi az együttműködést 
az információcsere gyorsításával

 
 
A vegyipari termelés egyéb sajátosságai, amit az ellátási rendszer mo-

delljében figyelembe kell venni: 
• a termékek sokféle minőségi változata; 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

az egyes vevők eltérő előírása; 
a nyersanyagok tulajdonságainak változatossága; 
a csővezetéki anyagszállítás korlátai; 
különféle termékformázási lehetőségek; 
termékek közötti helyettesíthetőség; 
különféle csomagolások; 
folyamatos anyagfelhasználás a termelési folyamatban. 

Annak ellenére, hogy a számviteli rendszerek a gépgyártásban és a ve-
gyiparban hasonlók, a kereskedelmi forgalomban kapható erőforrás-tervezési 
rendszerek többsége a vegyipar követelményeinek nem felel meg. 
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Ellátási lánc a vegyiparban 
A folyamatos technológiával működő vegyipari vállalatokban az ellátási 

lánc tervezésének hajtó rugója a nyereség növelése. A vegyipari üzemeket 
véges kapacitás jellemzi. Mivel sok üzem termelési ciklusok szerint működik, a 
rendelések teljesítési ideje inkább hetekben, semmint napokban mérhető. Az 
ellátási lánc tervezésben az időnek kiemelkedő szerepe van, a „just-in-time” 
rendszer itt nem alkalmazható. A tervezésnek van döntő szerepe a termékek 
disztribúciójának hosszú időre előretekintő megszervezésében, hogy a költsé-
geket növelő nagy készletköltségek nélkül lehessen a vevőket kiszolgálni. Az 
ellátási lánc tervezésének közvetlen hatása van a vállalat küldetése szem-
pontjából kritikus nyereségtermelő döntésekre, így többek közt: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

erheli.  

a kereslet prognosztizálására; 
készletszintek meghatározására és elhelyezésére; 
kapacitások tervezésére; 
a termelés optimális ütemezésére; 
a vasúti vagonok és teherautók állományának meghatározására; 
a termékösszetétel optimálására. 

Együttműködés a vevő és beszállító között 
Például szolgálhat egy vegyi gyár, amely termékeit autógyáraknak szállít-

ja. A megállapodások szerint a gyárnak 30 000 USD kötbért kell fizetni minden 
percért, ha az autógyárban a szerelőszalagnak alapanyaghiány miatt meg kell 
állnia. A vegyi gyár ez ellen kezdetben úgy védekezett, hogy igen nagy kész-
letet tartott az autógyárban. Az ilyen kereskedelmi megállapodást „eladó 
kezelésében tartott készletnek” nevezik, ami azt jelenti, hogy a készletezés 
minden gondja az eladót t

Ha integrálnák az ellátási lánc tervezését, mind a két vállalat növelhetné 
jövedelmezőségét: az autógyár pontosabb prognózist tudna adni anyagszük-
ségletéről, a vegyi gyár csökkenthetné készleteit, ugyanakkor az autógyárban 
kisebb kockázata lenne az anyaghiány miatti leállásnak. Ezt pedig az ellátási 
lánc közös tervezésével lehetne elérni, és ezzel a készletezési költségeket 10-
15%-kal lehetnek csökkenteni, mivel nem kellene rendkívüli szállítási eszkö-
zöket magas áron igénybe venni. A jobb megoldások az ellátási láncban se-
gíthetnek az optimális ciklusokat kialakítani a vegyipari termelésben. A vegy-
iparban ui. nem lehet a termelést gyakran leállítani és újraindítani, mert míg 
egy reaktor indítás után eléri teljes kapacitását, az esetleg két hétig is eltart. 

A beszállítók arra törekednek, hogy készleteiket a vevő telephelye köze-
lében tárolják, hogy onnan a szükségletnek megfelelően könnyen eljuttathas-
sák a felhasználás helyére. Közös tervezéssel lehetővé válik, hogy csak annyi 
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 nem érkezik. 

alkatrész legyen ezeken a tároló helyeken, amennyi a vevő biztonságos ellá-
tásához szükséges. 

Elektronikus üzletkötés 
A jelenlegi gazdasági helyzetben a versenyképesség legfontosabb felté-

tele a vevők iránti elkötelezettség. Több vegyipari vállalat mostanában 
számítógépes hálózatra alapozott rendelési és szállítási rendszert valósít 
meg. A vevő ilyen rendszer útján adja fel megrendeléseit meghatározott 
termékekre, meghatározva a mennyiséget és a szállítási időt és azonnal 
visszaigazolást kap a rendelés elfogadásáról, így biztos lehet abban, hogy a 
megrendelt anyagot időben, megállapodás szerinti áron megkapja. Ha a 
számítógépes rendszerbe került a rendelés, a vevő nyomon követheti, hogy 
hogyan áll megrendelésének teljesítése mindaddig, amíg az áru telephelyére 
meg

Ha a megrendelt áru a gyártónál készleten van, a rendelés-
visszaigazolás azonnal megtörténhet; ha azonban a kívánt terméket még le 
kell gyártani, akkor bonyolultabb vizsgálatokra van szükség a visszaigazolás-
hoz. Olyan matematikai modellt kell alkalmazni, amellyel az igények, a gyártá-
si programok, a disztribúciós tervek és az ellátási lánc kapacitásainak figye-
lembevételével meg lehet határozni a rendelés teljesítésének időpontját.  

A jelenleg használatos erőforrás-tervezési rendszerek nem tartalmaznak 
vegyiparra alkalmazható szimulációs modelleket. Ezért kétféle esemény kö-
vetkezhet be: a vevő számára pontatlanul adják meg a rendelés teljesítésének 
időpontját, vagy az időpontokat ökölszabályokkal (pl. mindig három hétre a 
megrendelés napjától) határozzák meg, nem gondolva a sokféle bizonytalan-
ságra, amely az ellátási láncban felléphet. 

A vegyiparban az olyan ellátási lánc rendszereknek lehet sikere, amelyek 
speciális, a vegyi termelési folyamat sajátosságait figyelembe vevő szimuláci-
ós modelleket tartalmaznak. Ilyenek nélkül az elektronikus kereskedelem al-
kalmazásának előnyei nem használhatók ki és a vevők elvárásai nem 
elégíthe- 
tők ki. 

(Dr. Garai Tamás) 
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