
ELLÁTÁSI–ELOSZTÁSI LOGISZTIKA

Új üdítőitalok logisztikai problémái
Egyre újabb és újabb üdítőitalok jelennek meg a piacon különböző
jellegű és nagyságú csomagolásban. A palackok terén is új formák
és méretek születnek, hogy vonzóvá tegyék az italokat a fogyasztók
számára. Ennek viszont a töltőberendezésekre van jelentős hatása,
amelyeknek alkalmazkodniuk kell az újfajta csomagoláshoz.

Fő trendek
Az anyagmozgató berendezéseket úgy kell fejleszteni, hogy kezelni tud-

ják a változatos formájú termékeket. Számos vállalat kezel olyan rakodólapos
szállítmányokat, amelyekben különféle alakú és méretű dobozok vannak, ami
problémát jelenthet a rakományok összeállításnál. Nyilvánvalóan arra kell tö-
rekedni, hogy a teret legjobban kihasználják, ezzel a lehető legnagyobb telje-
sítményt érjék el kedvező költségek mellett.

A rakodólapok anyaga terén a műanyagok egyre népszerűbbek. Ennek
oka részben egészségügyi, részben pedig az, hogy pontos méreteik előnyö-
sek az automatikus kezelésnél.

A raktári rendszereknek és berendezéseknek nagy szerepe van a kész-
letek kezelésében, az ehhez szükséges munkaerő nagyságában. A rádiófrek-
venciás adatátvitellel a raktári folyamatok meggyorsulnak és kevesebb élő-
munka-ráfordítás szükséges.

Vegyes rakományok egy rakodólapon
Mivel egyre több különféle terméket kell a raktárakból kiskereskedelmi

egységekbe kiszállítani, a vegyes rakományok összeállítása, továbbítása és
kezelése égetően fontos kérdéssé vált. Az italok és készételek csomagolásai
különböző méretűek, ami megnehezíti a rakodólapok megrakását olyan auto-
matikus berendezésekkel, amelyeket szabványos csomagok elhelyezésére
terveztek. Jelenleg nagy erőfeszítéseket tesznek arra, hogy olyan berendezé-
seket szerkesszenek, amelyekkel kis munkaráfordítással lehet a vegyes kül-
deményeket összeállítani és rakodólapokra helyezni.

Miután a rakodólapokon a szállítmányt elhelyezték, annak rögzítése a
következő lépés. Míg korábban a figyelmet elsősorban a rakodólap megraká-
sára és mozgatására fordították, ma nagy figyelmet kell fordítani a fuvarozásra
és fogadásra is. Fóliával való gépi vagy kézi körültekerés a leginkább elfoga



dott eljárás. Úgy tűnik, a legnagyobb fejlesztési lehetőségek a fólia tulajdon-
ságainak javításában és az előfeszítésben vannak.

A tárolóhelyekkel kapcsolatos költségek miatt a szakemberek arra töre-
kednek, hogy a gyors rakodás és kirakodás lehetőségét biztosítsák. A jelenle-
gi irányzat szerint a rakodólapokat a termelőgyárban rácsúsztatják a kamion
platójára, ami mindössze néhány percet vesz igénybe. A kamion ezután álta-
lában 30 km-nél rövidebb út megtétele után az elosztó raktárba jut. Itt a szál-
lítmányt automatikusan lerakják és a kamion visszatér a termelőgyárba.

Nagy érdeklődést mutat a szakma olyan rendszer iránt, amely a rakodó-
lapos szállítmányok kis férőhelyen tárolását és kiemelését oldja meg. Italok
esetében a FIFO-rendszer (first in, first out = ami előbb jött, az megy előbb ki)
alkalmazása is szükségszerű.

Rakodólapok
A fa rakodólapok bizonyára örökké használatban maradnak, de az üdítő

italok terén a műanyag rakodólapokat egyre elterjedtebben használják. Az
utóbbiak jól tisztíthatók, higiénikusak, pontos méreteik folytán pedig automati-
kus kezelésre is alkalmasak. A fa rakodólapokon a használat során rovarok,
gombák telepednek meg. A szén-dioxidos italokat különösen szigorú egés-
zségügyi előírások szerint kell kezelni. Különösen nagy kereslet van a mű-
anyag rakodólapok iránt olyan vállalatok részéről, amelyek saját eszközeikkel
végzik a szállítást, így biztosak lehetnek abban, hogy rakodólapjaikat vissza-
kapják. 

A műanyag rakodólapok tartósabbak, mint várták: fordulónként a veszte-
ség kevesebb, mint 1%. Talán ez az oka, hogy a műanyag rakodólapok gyár-
tóinál a terveknél kisebb igények jelentkeznek.

A rakodólapok anyaga általában nagy sűrűségű polietilén, de kísérleteket
végeznek polipropilénnel, valamint polietilén és polipropilén kopolimerrel is
elsősorban gazdaságossági okokból.

Gyűjtőcsomagolás
Mindenki ismeri az 1/3 literes alumíniumdobozos üdítőitalt és sört, a

hosszú nyakú sörösüveget, az 1 literes PET (polietilén-tereftalát) italos palac-
kot. Szakértők szerint azonban a közönség új formák iránt érdeklődik. Mosta-
nában az egyszer használatos PET palackokat kedvelik jobban a vásárlók. Az
ilyen palackok alkalmazásának hatása van a töltőberendezések kialakítására. 

A több palackot tartalmazó gyűjtőcsomagolás megtervezésére, nyomta-
tására nagy gondot fordítanak. Rájöttek azonban, hogy ez kidobott pénz;
csomagolásra szükség van, de nem érdemes rá sok pénzt költeni. A vásárló
csak a palackot keresi, ezért a csomagolás, úgy tervezik, hogy a nyílásokon át
a palackok láthatók legyenek.



Ivóvizes palackok csoportos zsugorfóliával való csomagolása főleg Euró-
pában terjedt el. Törekednek arra, hogy az ilyen csomagolások feliratai von-
zóbbak legyenek. Ügyelni kell a vonalkód elhelyezésével, hogy ne egy palack
vonalkódját olvassák le a csomag kódja helyett. A csomagolófóliát ezért bizo-
nyos helyeken el kell homályosítani.

Raktári rendszerek
Néhány évvel ezelőtt egyáltalán nem foglalkoztak az italok logisztikai

műveleteivel kapcsolatban érzékelők, elektronikus eszközök alkalmazásával.
A technológia fejlődése során azonban jól használható mobiltelefonok és ér-
zékelők készülnek és elfogadható áron kerülnek forgalomba, melyek az üdítő
italok iparágában is megjelentek.

Az egyik gyárban pl. egy próbakonténert készítettek a valódi konténerek-
hez hasonló tulajdonságokkal, amelyet felszereltek érzékelőkkel, adóberende-
zéssel, antennával. Ezzel mérték a konténer mozgatása, kezelése közben je-
lentkező hatásokat, amelyeket a konténer tervezése során tudtak hasznosíta-
ni. Egy másik alkalmazási példa: narancslét előállító üzem a vasúti szállítás kö-
rülményeit (pl. hőmérséklet) regisztrálja szállítás közben. A regisztráló berende-
zést visszaviszik a gyárba, ahol számítógép olvassa le és értékeli az adatokat.

A szenzorokat fel lehet használni a munkások fizikai erőfeszítésének
vizsgálatára. Az adatokat ergonómiailag helyesebb munkakörülmények meg-
teremtéséhez lehet felhasználni.

Az üdítőitalok iparágában sok vállalat az utóbbi időben korszerű elektro-
mos targoncák alkalmazására tért át. A benzines targoncákat használók most
a sűrített földgáz alkalmazását vizsgálják, amely olcsóbbnak tűnik, és sokkal
kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, mint az előbbiek. Teherautók földgázra át-
állításával is foglalkoznak.

Az iparág disztribúciós központjaiban lassabban terjed el a számítógépek
logisztikai alkalmazása, mint más áruk kezelése terén. Ennek okát abban lát-
ják, hogy az elosztó központok között olyan együttműködés alakult ki, ami
hatással van a raktárkezelés rendszerére. A gyárak szerint önálló disztribúciós
központok fenntartása túl költséges volna.

Az internet átláthatóvá teszi a teljes folyamatot a gyáraktól a fogyasztó-
kig, beleértve a független elosztó központokat és szerződéses gyártókat is,
lehetőséget adva a folyamat optimálására. A probléma csak az, hogy a válla-
latokon belüli és kívüli kommunikációs és számítástechnikai rendszereket még
nem sikerült egységesíteni, így gyakran támadnak megértési zavarok.
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