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LOGISZTIKAI RENDSZEREK

E-logisztika és a veszélyes áruk szállítása
A Hoechst Procurement International (a továbbiakban hpi), amely
stratégiai beszerzési–ellátási szolgáltatást végez elsősorban a ve-
gyiparban, a kötöttpályás (vasúti) áruszállítás területén új telematikai
rendszert vezetett be. A rendszer különlegessége a robbanásbiztos
kivitelezés, ami Ex-Zone 1 szintű alkalmazást tesz lehetővé. A tele-
matikai rendszert a Timtec Telematik GmbH fejlesztette ki.

Veszélyes áruk vasúton
A veszélyes áruk kötöttpályás (vasúti) szállítása az utóbbi években fo-

lyamatosan fejlődött, ipari, műszaki és gazdasági szempontból egyaránt. A
vasút ezen a területen egyre nagyobb szerepet játszik. Különösképpen igaz
ez annak ismeretében, hogy az európai logisztikai piac a leggyorsabban nö-
vekvő piacokhoz tartozik. Az előrejelzések abból indulnak ki, hogy 2010-ig a
forgalom növekedése évente mintegy 5%-os lesz. A növekedés mozgatóru-
gója többek között a feldolgozóipar jelentős részesedése, a szállítási és a
raktározási feladatok kihelyezése (vállalkozásba adása), valamint az e-
business (elektronikus üzletvitel) megoldások elterjedése.

Ezért a logisztikai szolgáltatók által a jövőben az a követelmény, hogy az
értékalkotási lánc egyre szélesebb körét fogják át. Ma és a jövőben a szállítási
tevékenység már nem csupán az árunak az A pontból a B pontba juttatását
jelenti. Különösképpen a vegyipari veszélyes áruk szállítása támaszt egyre
nehezebben teljesíthető követelményeket. A legnagyobb érdeklődés a teljes
számítógépes adatfeldolgozáson alapuló információcsere segítségével lehív-
ható nyomon követést kíséri.

Új versenykritériumok
A logisztika minősége és termelékenysége versenyképességi kritérium.

Ezért a szállítási szolgáltatók által a leggyakrabban boncolt kérdés a külde-
mény pillanatnyi tartózkodási helyének és állapotának, valamint a várható ér-
kezési időpontnak az ismerete. Bár az információk játszák a legfontosabb sze-
repet, ma még az irányításhoz szükséges adatok közvetlen elérése messze
van. Ugyanakkor éppen az adatok jelentenek döntő versenyelőnyt. Egyre
gyakoribb az a megközelítés, amelyik az ügyfelek kívánalmait (a rövid szállí-
tási határidőket, a nagyobb küldeményméreteket, az egyre értékesebb szállí
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tott árukat, a növekvő költségnyomást) egyre fokozottabb mértékben veszi
figyelembe. A szállítmányozói szolgáltatók feladatává válik ügyfeleik problé-
máinak megoldása (1. táblázat).

1. táblázat
Az ügyfelek által támasztott követelmények

Az ügyfelek által támasztott követelmények a kötöttpályás áruszállításban

• Magas információ minőség
+ valós idejű adatok
+ pontos adatok
+ redundancia nélküli adatok

• Az információs folyamatok automatizálása
+ terv/tény összehasonlítás (az eltérésekről szóló adatok)
+ a jelenleg rendelkezésre álló rendszerek integrációja

(diszpozíció, elszámolás, logisztikai kontrolling...)

• A járulékos üzemeltetési ráfordítások kiküszöbölése

• A biztonsági szempontból kiemelt küldemények felügyelete és nyomonkövetése

Mindemellett a szállítmányozói szolgáltatóknak az a célja, hogy a szállí-
tási és a logisztikai teljesítéseiket megrendelőik igényeihez igazíthassák. A
szállítmányozás területén a verseny egyre inkább azon múlik, hogy melyik
szolgáltató képes hézagmentes szállítási láncot kialakítani. Ebből a környe-
zetből nőnek ki olyan megújulásra képes vállalatok, mint amilyen a hpi GmbH
is; ezek a vállalatok ma már az e-logisztika területén korszerű, logisztikai
szempontból optimalizált intézkedéseket hoznak szállítási és logisztikai szol-
gáltatásaikban valamennyi üzleti folyamatuk optimalizálása érdekében. Aki
tehát a korszerű médiumokat következetesen alkalmazza, az az ügyfelekért
és a piaci pozíciókért vívott versenyben egyértelmű előnyökhöz jut.

Az e-logisztika
Az e-logisztika kifejezés alatt azokat az intelligens megoldásokat foglalják

össze, amelyek a telematikai rendszerek és a web alapú információtechnoló-
giai megoldások segítségével szolgáltatnak adatokat a járművek és a rako-
mányok tartózkodási helyéről, továbbá a szállítójárművek műszaki adatairól.
Az e-logisztika a teljes e-business részét képezi, amely telematikai alapokon
szerveződő, logisztikai tudományos eredményeket, illetve információtechnikai
megoldásokat és módszereket alkalmaz. Az e-logisztika segítségével a meg-
felelő szállítási és logisztikai információk előállíthatók és rendelkezésre bo
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csáthatók. Az egyedi és mindenekelőtt aktuális szállításkövetési információk
támogatják az e-logisztika, és ezzel együtt a logisztikai szállítási lánc vala-
mennyi elemének megvalósulását, és megteremtik az alapot a logisztikai
szempontból optimalizált illesztési felületek kialakításához a korszerű, web
alapú információtechnológiai (IT) megoldások létrejöttéhez. Mindezek az ellá-
tási lánc (supply chain) optimalizálását teszik lehetővé.

Biztonsági előírások
A Frankfurt am Main székhelyű hpi GmbH (amely ma már az ICG

Commerce része) olyan logisztikai szolgáltató vállalat, amely stratégiai be-
szerzéssel és ellátással foglalkozik, és amely történeti adottságainál fogva a
vegyipar jelentős részét átfogja.

A vegyipari áruk beszerzése és szállítása komoly kihívás a szállítási logisz-
tikával szemben, minthogy ezeknek az áruknak – veszélyességük miatt – a szál-
lítás közbeni átrakás során magas biztonsági előírásoknak kell megfelelniük. 

A kötöttpályás szállítás a nyomkövetéses és a jelvezérelt vonatirányítás
következtében igen biztonságos. Az aktuális állapotjelentéseik a küldemény-
egységekről, illetve a szállított árukról önálló telematikai rendszer segítségével
érhetők el, ami felhasználóbarát, növeli a biztonságot, és fokozza a kötöttpá-
lyás szállítás iránti bizalmat. Annak érdekében, hogy a szállítások során a ve-
szélyes árukkal kapcsolatos kockázati tényezőket a lehető legkisebbre csök-
kentsék, a törvényhozás az utóbbi években számos biztonsági előírást szava-
zott meg, amelyeket folyamatosan fejlesztenek és pontosítanak. A nemzeti és
a nemzetközi törvényhozás szabályozza azokat a jogokat és kötelezettsége-
ket, amelyeket a szállítási láncban a szállítást igénybe vevőknek és végrehaj-
tóknak, valamint a vasúti társaságoknak követniük kell. Ezeket az egyes nem-
zeti vasúttársaságok folyamatosan rendeletekkel egészítik ki. A rendeletek
előírják, hogy mely veszélyes árukat szabad vasúton szállítani. Meghatároz-
zák a legnagyobb szállítható mennyiségeket, szállítási viszonylatokat, vala-
mint a csomagolás és a rakodás módját. 

A veszélyes áruk vasúti szállításakor a biztonság folyamatosan növelhető
szervezési és műszaki intézkedések végrehajtásával. Ide tartoznak többek
között az alábbiakban felsorolt és különösképpen a vasútüzemre vonatkozó
utasítások:

• a vasúti járművek nemzetközi vasúti szabványok szerinti megépítése;
• a vasúti járművek rendszeres időszakonkénti felülvizsgálata;
• műszaki ellenőrzés minden kocsi megrakásakor, szúrópróbák a ve-

szélyes árukra vonatkozó előírások szerint;
• a személyzet kiképzése a veszélyes áruk szállítására.

Mindezen előírások és szabályozások a szállítás előtti és utáni tevé-
kenységekre is kiterjednek. A veszélyes áruk biztonságos szállításának azon-
ban még további feltételei is vannak. A szállítás közbeni pillanatnyi állapotok
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ról szóló jelentések, pl. a földrajzi tartózkodási hely, a szállítandó áru valamint
a szállítási segédeszköz állapota, a jelenleg hatályos előírásokban még nem
szerepelnek.

Amire vigyázni kell – veszélyességi zónák
Ebben az összefüggésben arra kell tekintettel lenni, hogy az éghető gá-

zok, gőzök és poranyagok a levegő savanyagaival keveredve robbanásra
hajlamos gázokat alkothatnak. Egy robbanásveszélyes gáz létrejöttéhez ele-
gendő, ha a veszélyes anyag és a levegő keveréke egy adott koncentráció
határát átlépi. Rögzítették továbbá, hogy a vegyipari berendezések milyen
határok között üzemeltetve robbanásbiztosak; ehhez egy 1-es és egy 2-es
érzékenységi zónát állapítottak meg (2. táblázat). A következő zónabeosztást
alkalmazzák:

• 0-s zóna: olyan robbanásveszélyes gázkeverék, amely tartósan illetve
hosszabb ideig és gyakran keletkezik. Ekkor semmilyen önálló telema-
tikai rendszer nem alkalmazható.

• 1-s zóna: a 0-s zónához hasonló, de a robbanásveszély alkalomszerű-
en és csak rövidebb időszakban lép fel. Ekkor az 1-es zónára enge-
délyezett minősített önálló telematikai rendszerek alkalmazhatók.

• 2-s zóna: hasonló az 1-es zónához, de a robbanásveszély csak ritkán
és rövid ideig áll fenn. Ekkor a 2-es zónára engedélyezett minősített
önálló telematikai rendszerek alkalmazhatók.

2. táblázat
Az I. és II. osztályú robbanásveszélyes árucsoportok

és a T1–T6 hőmérsékleti tartományok DIN EN 50014 szerinti osztályozása

T1 (450 oC) T2 (300 oC) T3 (200 oC) T4 (135 oC) T5 (100 oC) T6 (85 oC)
II A Aceton

Etán
Etilacetát
Ammónia
Bentol
Ecetsav
Szén-monoxid
Metán
Metanol
Propán

Etilakohol
i-Amitacetát
n-Bután
n-Butilalkohol

Benzin
Dieselolaj
Fűtőolaj
n-Hexán

Acetaldehid
Etiléter

II B Városi gáz Etilén
II C Hidrogén Acetilén Kénhidrogének
I Metán

 I. csoport: időjárásnak kitett elektromos működtetésű bányászati eszközök
II. csoport: minden egyéb robbanásveszélyes területen működtetett elektromos eszköz
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Azokra a telematikai rendszerekre, amelyek az 1-es robbanásveszélyes
zónára vannak minősítve, a DIN EN 50014 szabvány előírásai vonatkoznak,
és ezek előírják, hogy milyen elektromos eszközöket szabad a I és II robba-
násveszélyes osztályban, illetve a T1–T6 hőmérsékleti osztályban alkalmazni.

A fenti előírások alapján az önálló telematikai rendszereknek 1-es zónájú
robbanásveszélyes környezetben alkalmazása során a következő szabvá-
nyoknak és engedélyezési eljárásoknak kell megfelelniük:

• a környezeti befolyásokkal szembeni ellenállóképesség bizonyítása
(pl. ütődés, ultraibolya-sugárzás, nedvesség, por és hideg);

• az engedélyezett alkatrészek ellenállóképességének bizonyítása (pl.
rádiós modemek);

• a CE-megfelelés, azaz az elektromágneses sugárzással szemben, DIN
EN 50121 szerinti állékonyság igazolása (a vasúti közlekedés elektro-
mos berendezései), a DIN EN 55022 (ágazati alapszabvány az ipari
szilárdságról), valamint az elektrosztatikus kisülésekkel szembeni állé-
konyság DIN EN 61000-4-2 szerinti szabványának megfelelés bizo-
nyítása;

• a teljes rendszertechnikának, továbbá az egyes alkatrészek járművek-
re szerelésekor, valamint a telematikai részegységek beszerelésekor
meg kell felelni a Német Szövetségi Vasúti Hivatal előírásainak a nem-
zeti és a nemzetközi vasúti közlekedés vonatkozásában;

• az elektronikus egységeknek a vasúti járművekre szerelésére vonat-
kozó európai szintű EN 50155, EN 50081-1 és EN 50082-2 szabvá-
nyoknak való megfelelés bizonyítása;

• az 1-es robbanásveszélyességi osztályban a rendszertechnikához
tartozó egységeknek a megfelelése az ATEX 100a 94/9/EG szerint.

E rendkívül szigorú biztonsági követelményrendszer ellenére a telemati-
kai rendszerek alkalmazása a hpi-t az optimális logisztikai lánc kialakítására
késztette annak érdekében, hogy a telematikai megoldásokat ezen a területen
is bevezessék.

A hpi telematikai megoldásai veszélyes áruk
vasúti szállításához

A hpi stratégiai beszerzési és ellátási irányításában egyre fontosabb sze-
repet játszik a vasút. A belső szállítási folyamatok integrációja, továbbá a köz-
úti közlekedés túlterheltségének csökkentése területén a telematikai rendsze-
rek alkalmazása a korszerű átfogó vasúti logisztikai koncepció új lehetőségeit
nyitja meg, és a nemzeti vasúttársaságok számára is új lehetőségeket tár fel a
határokat átlépő vasúti forgalomban (1. ábra).

A vasúti áruszállításban alkalmazott szállítóeszközök és a korszerű tech-
nika viszonylag nagy küldemények (több mint 60 t) vasúti szállítását teszi le-
hetővé. Ez azt jelenti, hogy ugyanakkora mennyiségű áru vasúti szállításakor
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csak feleannyi be- és kirakodási műveletet kell végrehajtani, mint közúti szál-
lítás esetén. Így csökken egyrészt a költség, másrészt a rakodógépek mun-
kájának időszükséglete, és csökken a rakodással kapcsolatos kockázat is.
További jelentős mellékhatás az, hogy a vasúti szállítás jóval környezetkímé-
lőbb a közútinál.

1. ábra Európai országok hpi telematikai felügyel

A hpi-nél alkalmazott ATIS MT telematikai ren
mánya a 2-s zóna előírásainak felel meg, az 1-es 
meg; az eszközöket a Timtec Telematik GmbH fe
piaci vezető szerepet játszik az önálló vasúti árusz
rek gyártói között.

Az ATIS Ex1 önálló telematikai rendszer vala
zatban alkalmazható veszélyes áruk szállításakor,
veszélyes 1-es osztályú veszélyes áruk esetében i
rült eszköz az ATIS MT önálló telematikai egység 
ATIS Ex1 az első olyan sorozatgyártású önálló tel
1-es veszélyességi osztály legszigorúbb biztonsági
seinek is megfelel, és ezen a területen tartósan alkalm

1999-ben, az amszterdami Marichem Vásá
Timtec Telematik GmbH a veszélyes áruk szállítá
telematikai egység első változatával a széles nyil
első olyan készülék a világon, amely valamennyi e
készülék legtöbb alkatrészén még látszódtak a kéz
etű vasúti kapcsolatokkal

dszerek alkalmazási tarto-
zónának az ATIS Ex1 felel
jlesztette ki, amely vállalat
állítási telematikai rendsze-

mennyi közlekedési alága-
 sőt a kiemelten robbanás-
s. A nyolc éve a piacra ke-
továbbfejlesztése. Ezzel az
ematikai egység, amely az
 előírásainak és intézkedé-

azható és üzemeltethető.
ron jelentkezett először a
sában alkalmazható önálló
vánosság előtt. Ez volt az
lőírásnak megfelelt; az első
imunka jelei, az ATIS Ex1
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azonban már sorozatgyártású termék lett. Ennek a termékcsaládnak nemcsak
a sorozatgyártása, hanem a külső méretei is önmagukért beszélnek. Az ATIS
Ex1 új generációja ugyanis a “minden eszköz egyetlen egységben” elvet kö-
vetve integrált napelemes utántöltő felülettel készül, és külső méretei nem sokkal
nagyobbak, mint a piacon megtalálható (és a Timtec Telematik GmbH hagyo-
mányos vasúti és kombinált szállításában alkalmazott) telematikai egységek.

Ennek az önálló telematikai egységnek az alkalmazásával a hpi számára
először vált lehetségessé az, hogy a vegyipari áruszállításban az 1-es veszé-
lyességi zónának megfeleljen, és a szállításokat európai méretekben képes
legyen felügyelni.

A hpi korszerű szállítási koncepciója
A Frankfurt am Mainbeli hpi GmbH egészen újszerű módon profitál a

szállítási egységek felügyeletének lehetőségéből. A telematikai rendszer al-
kalmazásával olyan korszerű és mindenekelőtt az ügyfelek igényeihez igazo-
dó szállítási koncepciót valósít meg, amely a vegyipar gyakran fokozottan ér-
zékeny veszélyes áruinak szállítása során folyamatos felügyeletet biztosít, to-
vábbá átfogó adatfeldolgozáson alapuló információs lánc kialakítását teszi le-
hetővé a teljes szállítási láncban.

A hpi a világon az első olyan szállítmányozási szolgáltató, amely ügyfelei
számára az ATIS Ex1 önálló telematikai rendszer alkalmazásával széles körű
vasúti vegyi anyag szállítási koncepciót képes szolgáltatni. Jelenleg száz da-
rab, az említett rendszerrel felszerelt speciális tartálykocsi áll rendelkezésre,
melyeket számos európai szállítási viszonylatban alkalmaznak. Többek között
a következő egységeket:

• az ATIS MT Pt100-as hőérzékelővel felszerelt egység;
– Szállítási viszonylatok:
• egyetlen termék oda–vissza szállítása: Németország–Finnország;
• egyetlen termék oda–vissza szállítása: Németország–Lengyelor-

szág.
– Szállított termék: monoklórossav.
– Veszélyességi osztály: 6.1, UNNr. 1750.
– Sajátosságok: a vegyi anyag hőmérséklete a 40 °C-ot soha sem

haladhatja meg, de 15 °C alá sem süllyedhet.
• ATIS Ex1 telepített egység (1-es zóna)
– Szállítási viszonylatok:
• egyetlen termék oda–vissza szállítása: Németország–Franciaor-

szág;
• egyetlen termék oda-vissza szállítása: Németország–Belgium;
• egyetlen termék oda-vissza szállítása: Franciaország–Belgium;

– Szállított termék: acetaldehid.
– Veszélyességi osztály: 3.1, UNNr. 1089.
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• TIS MT telepített egység (2-es zóna)
– Szállítási viszonylat:
• egyetlen termék oda–vissza szállítása: Németország–Dánia;
– Szállított áru: foszfor-triklorid.

– Veszélyességi osztály: 6.1, UNNr. 1809.
A világhálós alkalmazáson alapuló felhasználói illesztési felületek az

internetes portálok (2–4. ábra). Pontosabban megfogalmazva egy olyan köz-
ponti internetcím, amelyen keresztül be lehet lépni egy teljes rendszerbe, és
amelyet felhasználóra, illetve felhasználói csoportra állították be. Az ilyen fel-
használói illesztési felületnek egyértelmű előnyei vannak. A közvetlen tran-
zakció lebonyolításra kialakított ügyfélkapcsolati rendszer lehetővé teszi az
aktuális és összetett információkínálat strukturált továbbítását, ugyanakkor az
ügyfelek igényeire egyedileg szabott szolgáltatások létrehozását is.

2. ábra A felhasználói szoftverek és az internetes portál információs folyamatai

A rendszer adatbáziskezelési alapja lehetővé teszi a korszerű és egyre
nagyobb teljesítőképességű telematikai rendszerekbe kapcsolódást. Ez a
technológia alkalmas az összes fontosabb, a szállítási feladattal kapcsolatos
adat rendszerezett gyűjtésére.
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és nyilvántartás
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rendszer-
irányítás

diszpozíció és
logisztika-
kontrolling

digitális
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felügyelet,
szolgáltatás és
karbantartás

feladó
elosztó

szállítmányozó további logisztikai
partner ügyfél

felhasználói szoftver alkalmazás
és Internet portál
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3. ábra CargoView: a legutóbbi állapot áttekintése

4. ábra CargoView: a pillanatnyi állapot áttekintése



10

A rendszer teljesíti a vonatkozó szabványok előírásait, és a gyártók kö-
zötti kommunikáció megvalósítására is alkalmas. A felhasználó emellett maga
választhatja meg az információtechnikai szolgáltatóját. A szállítással kapcso-
latos aktuális logisztikai adatok gyűjtésének technikai megvalósításához ele-
gendő egy hagyományos internetböngésző. Ugyanakkor az olyan üzemgaz-
dasági és logisztikai szoftverek, mint pl. az SAP R/3 környezetében lehetsé-
ges az e-business (elektronikus üzletvitel) is.

Összefoglalás
E jövőbemutató technika bevezetése és alkalmazása kizárja a hpi rend-

szerében az informatikai sötét foltok keletkezését a szállítási egységek fel-
ügyeleti rendszerében, különösképpen a nemzetközi forgalomban. A hpi nagy
teljesítményű és gazdaságos anyagi és informatikai folyamataival az ügyfelek
számára nemcsak jobb informatikai szolgáltatásokat, hanem méretre szabott
szállítási és logisztikai teljesítményeket is nyújt. Az e-logisztika minőségileg
magasabb szintű szolgáltatásai alapján folyamatos, valós idejű és földrajzilag
sem lehatárolt átfogó szállításkövetést tesz lehetővé, továbbá tájékoztat a
szűk keresztmetszetekről és késésekről is.

A határátlépő forgalomban alkalmazott rendszerrel és a szállításkövetés-
sel szembeni követelmények nemcsak hogy teljesültek az új technikával, ha-
nem bizonyos, logisztikai szempontból eddig megoldatlan feladatokra adott
választ. Ilyen pl. Kelet-Európa, Skandinávia vagy a FÁK, ezenkívül olyan
problematikus termékekre is lehetett a rendszert alkalmazni, mint pl. a különö-
sen veszélyes vagy a hőmérsékletre érzékeny anyagok.

A hpi számára a siker nem is maradt el. A vállalat úttörő szerepet játszott
a telematikai rendszerek vasúti felügyelet alkalmazása területén, és a szállítás
követéssel kapcsolatos adatok mára a sikeresség kulcsává váltak. A vasúti
szállítás műholdas követése iránti kereslet a vegyiparban az utóbbi hónapok-
ban ugrásszerűen növekedett, a telematikai eszközökkel felszerelt tartályko-
csik száma az utóbbi években folyamatosan nőtt.

A hpi becslései szerint minden vállalat számára kívánatos a tartózkodási
adatok időkövető gyűjtése, és az e-logisztika lehetőségeinek kiaknázása a
kötöttpályás szállítás területén. De az e-logisztika nem korlátozható csupán az
információk puszta elérhetőségének biztosítására. A siker inkább azon múlik,
hogy mennyire képes egy vállalat az internet adta lehetőségeket az e-
business fejlesztésére aktívan felhasználni. Végül a vállalatok sikerességét az
is befolyásolja, hogy mennyire hatékony az információs folyamat az értékal-
kotási láncban. Az az optimális, ha a különböző forrásokból származó vala-
mennyi információ a felhasználónál egyetlen rendszerben, közvetlenül meg
tud jelenni.

(Dr. Tokodi Jenő)
Baranek, M.; Becker, K. G.: eLogistic ermöglicht neue Transportkonzepte für
Gefahrguttransporte. = EI – Eisenbahningenieur, 53. k. 3. sz. 2002. p. 26–30.


