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Az ellátási lánc szállítási folyamatainál egy-egy városi dugó roppantul megnehezíti a logisztikai szolgálta-
tók helyzetét, közvetve növeli költségeiket, csökkenti szolgáltatási színvonalukat és hatékonyságukat. A city-
logisztika eszközeinek alkalmazása helyett egy teljesen más, új gondolatot szeretnénk bemutatni, hisz csakis 
az eddigiektől drasztikusan eltérő és teljesen független rendszer biztosíthatja a korrekt ellátást. De hogyan 
lehet függetleníteni valamit, ami egyértelműen fizikai folyamatokon, kölcsönhatásokon alapul? Úgy, hogy a 
problémát kiragadjuk megszokott környezetéből, és a beidegződött szisztémákat újakkal próbáljuk felválta-
ni. Mit jelent ez? Azt, hogy az eddig a föld felszínén, talajszinten történő szállítási feladatok horizontális 
szervezését (útvonaltervezés, járatszervezés stb.) felül kell bírálni, és vertikális irányban elmozdítani. Még 
konkrétabban: a létrehozni kívánt, független áruszállítási rendszert a talajszint felett (levegőben) vagy az 
alatt kell létrehozni! 
 

Tárgyszavak: innováció; city-logisztika; áruszállítás; csővezeték; csővezeték-hálózat; csővezetékes szállítás. 

 
Bevezetés 
 
A városi áruszállítás megoldására a közelmúltban 
egyre inkább elterjedt kulcsszót használnak: „city-
logisztika”. A logisztikának ez a vállfaja hivatott 
arra, hogy a szállítások kapcsán felmerülő nega- 

tív, urbanizációból fakadó hatásokat mérsékelje, 
illetve a városokban és környező agglomerációk-
ban a hatékony terítő- és gyűjtőjáratokat megter-
vezze, megszervezze és komplex módon megvaló-
sítsa. 

 
1 A cikk a Magyar Logisztikai Egyesület JUVELOG-pályázatára készült tanulmány szerkesztett, rövidített változata. 
Bár szerkesztőségünk véleménye szerint a rendszer jelen körülmények között a gyakorlatban nem kivitelezhető, ám 
mint rendkívül érdekes, gondolatébresztő, elemeiben hasznosítható elgondolást közzé tesszük. – a szerk. 
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A city-logisztika eszközei (hajnali és késő esti 
szállítások, időkapuk, súlykorlátozások stb.) azon-
ban nem mindenkor és nem minden esetben ga-
rantálják a kereskedelmi egységek megfelelő ellá-
tását és általában véve a személygépkocsi-veze- 
tők nyugalmát. Nem ismeretlen a kora reggeli 
forgalomban haladó autósok számára az út szé- 
lén álló tehergépjárművek látványa és az ezek 
miatt kialakult torlódások. A már említett dugók 
– például Budapesten – gyakori késéseket, és hi- 
bás teljesítéseket okoznak. De mit lehet tenni? 
Hogyan szállítsunk árut könnyen, egyszerűen, s 
mindemellett hatékonyan és energiatakarékosan, 
ha éppen napközben kell megoldanunk a terítési 
feladatokat?  
 
 
Ötlet és prekoncepció 
 
Az ötlet nem teljesen új keletű, hiszen a közel-
múltban egy-két újságcikk arról számolt be, hogy 
Németországban föld alatti szállítási rendszert 
kívánnak kipróbálni. A részletek ismerete nélkül, 
ez ihlette az alábbi tervet. 
 
Ahhoz, hogy független és korszakalkotó rendszert 
hozzunk létre, véleményem szerint az alábbi – 
XXI. században legfontosabbnak számító – köve-
telményeket kell kielégítenie az új technológiának. 
A „rendszer” legyen: 
– környezetbarát, 
– energiatakarékos, 
– pontos, 
– megbízható, 
– költséghatékony, 
– non-stop. 
 
Ezen elvárások mindegyikének egyidejű teljesülése 
gyakorlatilag a ma használt, talajszinten megvaló-
sított áruszállítási rendszerek esetében szinte lehe-

tetlen. Leginkább azért, mert a logisztika, s ezen 
belül a szállítási részfolyamatok egyes paraméterei 
kölcsönhatásban állnak egymással. Ha például egy 
fuvarozótól magas szolgáltatási színvonalat várunk 
el, akkor valószínűleg borsos árat kell fizetnünk 
érte és fordítva, ha egy fuvarozó olcsón dolgozik, 
az valószínűleg nem kifogástalanul, megbízhatóan 
teljesíti majd a feladatot. Tehát igen nehéz olyan 
megoldást találni, mely a fentiekben ismertetett, 
látszólag egymásnak ellentmondó követelménye-
ket teljes körűen kielégíti. 
 
 
A rendszer 
 
A rendszer alapelve 
 
Az alapelv a környezetbarát és energiatakarékos 
követelményeknek megfelelően olyan energiák 
felhasználásán alapszik, melyek előállítása nem a 
városon belül valósul meg, így direkt módon nem 
az urbanizált társadalom közvetlen környezetét 
károsítja. Vagyis a cél az, hogy a teherautók ne 
menjenek be a belvárosba, és ott ne szennyezzék a 
levegőt, ne növeljék az amúgy is erős zajterhelést, 
ne tegyék tönkre az útburkolatot, és még sorolhat-
nám azokat a hátrányokat, amelyeket a tehergép-
járművek okoznak.  
Vagyis a szállítást, illetve az ezzel járó problémá-
kat ki akarjuk küszöbölni, és mindezt a szállítások 
vertikális átszervezésével szeretnénk elérni. Ész-
szerűnek látszik – és a városkép szempontjából 
sem mellékes –, hogy ne a talaj felett néhány mé-
terrel oldjuk meg ezt a problémát. Vagyis csak a 
föld alatti megoldás jöhet szóba. 
 
A legkézenfekvőbb megoldás, miszerint egyszerű-
en a föld alá visszük a teherforgalmat, nem megva-
lósítható, hiszen nem elégítené ki a felállított alap-
követelményeket, ráadásul az óriási méretű alagút 
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hatalmas – metróépítéshez hasonló léptékű – beru-
házást igényelne, az egyéb költségekről (alagút 
légkezelése, kiegészítő bérpótlékok stb.) nem is 
beszélve. 
 
Éppen emiatt az energiatakarékosság, környezet-
védelem és költséghatékonyság jegyében olyan 
megoldásra van szükségünk, amelyben nem koc-
káztatunk emberéleteket, sőt nem szükséges köz-
vetlen emberi szerepvállalás sem, emellett pe- 
dig olyan energiát használunk fel, amely valahol 
távolabb kerül a rendszerbe. Ebből az következik, 
hogy az árunak fizikálisan az ember-, illetve ha-
gyományosan vett szállítójármű nélkül, de ponto-
san kell a disztribúciós központból az üzletekbe 
kerülnie. 
 
Milyen energia az, amely a várostól távolabb kerül 
felhalmozásra egy szállítóeszközben és az ezt meg-
őrizve, folyamatosan és automatikusan használja 
fel? Ez talán a legalapvetőbb és legkézenfekvőbb 
energia, amely a világ létezése óta, a gravitációból 
adódóan rendelkezésünkre áll, de hajlamosak va-
gyunk elfelejtkezni róla és nem kihasználni az 
ebből fakadó lehetőségeket. 
 
Igen, a helyzeti energiáról van szó. 
 
Gördülő golyók 
 
A helyzeti energia abból az egyszerű tényből fa-
kad, hogy egy adott tömegű test egy fix ponthoz 
képest adott magasságban helyezkedik el. Mindezt 
jól kifejezi az általános iskolában is tanult  
 
E = m·g·∆h.  
 
Az „E” itt az energia, az „m” a test tömege, a „g” a 
gravitációs gyorsulás állandója (9,81 m2/s), míg a 
„∆h” az adott ponthoz viszonyított szintkülönbség-

ből számolható. De hogyan tudjuk kihasználni a 
helyzeti energiát egy áruszállítási rendszerben? 
 
A legjobb és leghatásosabb térbeli alakzat, amely 
„engedelmeskedik” a gravitációnak, a gömb, hi-
szen egy egyszerű lejtőt feltételezve ez a térbeli 
idom képes a legkisebb súrlódási veszteséggel 
felgyorsulni, majd ezután tovahaladni. 
 
Az ötlet tehát nem más, mint egy magasról elindí-
tott golyó, amelyet valamilyen módon célba jutta-
tunk. Az indítás egyszerű, megfelelő szintkülönb-
séget feltételezve gyakorlatilag magától megtörté-
nik a folyamat. Ezt követően a helyzeti energiáját 
folyamatosan felemésztve, részben kinetikus ener-
giává (E = ½·m·v²) alakítva gördül tovább a golyó. 
A rendszer innen kapta az elnevezését: „Gördülő 
golyók”, avagy „Rolling Balls System (RBS)”. 
 
Az indítás előtt a gömb alakú szállítóeszközt áru-
val kell feltölteni (magyarul: az árut a gömbbe kell 
csomagolni), még mielőtt a „starthelyre” kerülne. 
Az elindulást követően távolról is működtethető 
irányításra van szükség, mégpedig a lehető legau-
tomatikusabb módon. Erre jelenleg a legjobb meg-
oldás az informatikai hálózattal összekötött rádió-
frekvenciás (RFID) technológia. A gömb a gördü-
lési fázisban szállítóeszközként is funkcionál, 
amellett, hogy egyben többutas csomagolóeszköz-
nek is tekinthetjük. A célhoz érve a gömbből ki 
kell csomagolni az árut, illetve a környezetvédelmi 
és inverz logisztikai szempontoknak megfelelően, 
vissza kell juttatni a starthelyre újrafelhasználásra 
– mindezt már hagyományos áruszállítási módsze-
rekkel. 
 
 
A rendszer működése 
 
A rendszer működése a következő (1. ábra):  
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1. ábra Az RBS működésének sémája (magyarázatok a szövegben) 
 
 
1. Az árut a disztribúciós központba (DC) szállít-

ják. Itt az egységrakományt bontják és a gördü-
lő golyókba csomagolják át (kivéve, ha az egy-
ségrakományt szállító koncepció valósul meg). 
A termékekkel teli gömbökben újraírható RFID 
címkéket helyeznek el. A starthelyen az infor-
matikai rendszerbe táplált adatok alapján álla-
pítják meg a gömbök indítási sorrendjét. Ezután 
egy automata adagoló juttatja azt az indítóto-
rony aljába, ahonnan rövid időn belül startolhat 
a golyó. 

2. Az indítást követően a gömb (B) az alagútháló-
zatba kerül, ahol végig a föld alatt haladva, kü-
lönböző elágazásokon (E) keresztül jut egyre 
közelebb a célhoz. 

3. Hogy a lehető legjobb úton érje el a végpontot a 
golyó, az elágazások előtt telepített, de még a 
csomóponthoz tartozó „RFID-kapuk” (R) segí-
tenek. Ezek a másodperc töredéke alatt leolvas-

sák a gömbben lévő címkét, mely tartalmazza, 
hogy hová tart a szállítmány. Ezután az RFID-
technológiával összekapcsolt informatikai rend-
szer (IR) automatikusan vezérlőjelezést küld az 
elágazáshoz, ahol az irányító lamellák, billen-
tyűk a megfelelő irányba terelik a gömb alakú 
szállítóeszközt. Ez a folyamat minden elága-
zásnál hasonló módon működik (ezért az ábrán 
ezt csak egy helyen jelöltük). 

4. A gördülő golyók végül elérik a kijelölt célál-
lomást, az üzletet (Ü). A kereskedelmi egység 
alatt egy szabványos dokkoló szerkezetbe ér-
keznek meg a gömbök. Ez a fajta fogadóállo-
más aztán függőleges irányban, egyenesen az 
üzlet raktárába juttatja az árut, ahol azt kicso-
magolják. 

5. Végül az inverz logisztikai rendszerben vissza-
juttatjuk a többször használatos, összehajtható 
csomagolóanyagot a starthelyre. 
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Az RBS működése során – annak köszönhetően, 
hogy az elosztó központok a településeken kívül, 
vagy a külső peremkerületekben helyezkednek el –
képes jelentősen csökkenteni a városokat érintő 
áruszállítási forgalmat. 
 
 
A rendszer elemei 
 
Disztribúciós vagy 
elosztó központ + indítótorony (START) 
 
Az RBS kezdőpontját csaknem ugyanolyan, mint 
egy hagyományos, mai értelemben vett logisztikai 
központ. Sőt célunk valójában az, hogy a rendszer 
majdani kiépítésekor gyakorlatilag az eddigi gyűj-
tő–elosztó bázisok minimális átalakításával, a lehe-
tő legkisebb költséggel lehessen üzembe helyezni 
az új funkciókkal kiegészített komplexumokat. A 
mai elosztó központok tehát részben vagy egész-
ben használhatók lesznek a tervezett áruszállítási 
rendszerben is, csupán némi átszervezésre, techno-
lógiaváltásra lesz szükség. 
 
Ugyanakkor jogos a kérdés: mi lesz a helyzeti 
energiával? Mit tehetünk az olyan tipikusan alföldi 
városok kapcsán, mint Debrecen vagy Amszter-
dam? 
 
Ebben az esetben a vízellátó rendszert kell alapul 
vennünk és példaként használnunk. A megfelelő 
víznyomás biztosítására víztornyokat hozunk létre. 
Az „RBS” esetében ez azt jelenti, hogy megfelelő 
technikával bizonyos magasságba kell emelnünk a 
golyókat, hogy azok onnan startolhassanak. Ehhez 
úgynevezett indítótornyokat lehet alkalmazni, ame-
lyekben elsősorban mechanikus (emelőkanalas) (2. 
ábra) vagy pneumatikus módszerrel hidalható át a 
szintkülönbség. 
 

 
 

2. ábra Emelőkanalas indítótorony 
működési vázlata 

 
A 2. ábrán a nyilak a folyamat egyes lépéseit jel-
képezik: az áruval töltött gömb az automata adago-
lórendszer segítségével – bizonyos szempontokat, 
paramétereket (pl. súly, szállítás sürgőssége, üte-
mezés) figyelembe véve – az emelőtorony aljánál 
várakozó emelőkanálba gurul, ahonnan folyamato-
san vagy szakaszosan emelve az alagútrendszerbe 
jut, így a gördülő golyók már „maguktól” gurulnak 
tovább. Az alföldeken tehát egy-egy starthely leg-
jellemzőbb épülete az emelőtorony lenne.  
 
Természetesen amennyiben lehetséges, az indító-
tornyok alkalmazását kerülni kell, hiszen többlet-
költséget jelenthet mind a beruházás, mind a hasz-
nálat kapcsán. Elképzelhető, hogy gazdaságosabb 
egy meglévő elosztó központ áttelepítése, illetve 
egy új létesítése magaslati pontra. (Bár ebben az 
esetben hosszú távon azt is érdemes megfontolni, 
hogy a dombra vagy hegyre felkapaszkodó teher-
gépjárművek által okozott többletfogyasztás és 
környezetkárosítás milyen arányban áll ahhoz ké-
pest, ha a síkvidéken korszerűsített és emelőto-
ronnyal ellátott telephely költségeit vesszük ala-
pul.) Erre a kérdésre azt hiszem, csak egy alapos, 
minden szempontot figyelembe vevő hatástanul-
mány elkészítése után lehetne választ adni. 
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A starthely egyben gyűjtőhelyként is funkcionál, 
így fejlett beszállítószervezést, pontos időkapu-
kiosztást, gyors egységrakomány-bontást (esetleg 
komissiózást), átmeneti tárolást és még rengeteg 
egyéb tevékenységet kell itt megvalósítani. 
 
A gömbök felemelésének legegyszerűbb módja a 
nagy forgalmú közintézményekben is alkalmazott 
„páternoszter” elv, azaz a 2. ábrán már bemutatott, 
folyamatosan működő emelőkanalas rendszer. A 
termékkel teli gömböket az automatikus adagoló-
rendszer a különböző paraméterek függvényében 
(pl. súly, sürgősség) „tölti be” az emelőtoronyba. 
Természetesen egy telephelyen több ilyen torony is 
felállítható és kapcsolható az alagútrendszerhez. 
 
Nyomvályús pálya-, illetve alagúthálózat 
(TOVÁBBÍTÁS) 
 
A RBS gerincét, a szállítási hálózat alapját és egy-
ben a projekt leginkább költségigényes részét a 
föld alatt haladó alagúthálózat adja. A városok alatt 
kiépített gerincpályák tartalmazzanak:  
– a lendület megőrzése érdekében előre meghatá-

rozott szakaszokon lejtőket; 
– a karbantartásokhoz, üzemzavar elhárításhoz 

szerelőfolyosókat, aknákat; 
– a megfelelő csomópontok, elágazások közelé-

ben az RFID-jeleket leolvasó, továbbító, illetve 
a teljes rendszeren végigfutó sebességmérő 
szenzorhálózatot, mely kapcsolódik az informa-
tikai rendszerhez; 

– tömegkülönbségekből adódó sebességek össze-
hangolására előre kiszámított pontokon sebes-
ségnövelő, illetve csökkentő berendezéseket 
(csapó, illetve fékező lamellák, billentyűk); 

– a légnyomáskülönbségek kiküszöbölésére, ki-
egyenlítésére nyomáscsökkentőket (csak na-
gyon ritkán). 

 

Az egész koncepció talán legkritikusabb részét az 
jelenti, hogy oly módon kell az alagútrendszert 
megtervezni és telepíteni, hogy ez a már meglévő 
közműhálózatot ne befolyásolja, akadályozza a 
működésben. Ehhez hihetetlenül pontos közmű-
térképekre és építési technológiára lesz szükség. 
A 3. ábra néhány keresztmetszeti elképzelést mu-
tat be. 

 

 
 

3. ábra Az alagútrendszer néhány lehetséges 
keresztmetszete 

 
 
Az alagút mértani kialakítása, keresztmetszete 
elsősorban a golyók méretétől függ. Az általánosan 
használt golyók átmérője egy méter lehetne, de a 
különböző igényeknek megfelelően (pl. CEP kül-
demények) kisebb méretű golyók (d=80–60–40 
cm) is gurulhatnának ugyanebben a rendszerben. 
Egy teljesen más koncepció szerint az egységra-
kományok (EUR raklapok) szállítására alkalmas 
rendszer is megvalósítható lenne, ebben az esetben 
az alagút keresztmetszetének minimum 2,5x2,5 
méteresnek kell lennie. 
 
A föld alatti útvonal kialakítása másodsorban attól 
függ, hogy a mai mélyépítő technikákkal milyen 
módon lehet ezt a legegyszerűbben és a legol-
csóbban kivitelezni. Az alagút állandó keresztmet-
szetéből és a golyók követési távolságából faka-
dóan a maximális kapacitást is ki lehet majd szá-
molni. 
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Elágazások, csomópontok (IRÁNYÍTÁS) 
 
A csomópontok – az azokban elhelyezett RFID-
kapuk és sebességérzékelők segítségével – megfe-
lelő irányba terelik és fékezik a gömböket. Mindezt 
az elágazásokba épített irányító lamellák végzik, 
melyek az RFID-technológiával összekapcsolt 
informatikai rendszer hatására automatikusan lép-
nek működésbe (4. ábra). 

 

 
 

4. ábra Az intelligens elágazások elvi kialakítása 

 
Az elágazások fizikai megvalósításakor figyelembe 
kell venni, hogy nem szabad a gömbök lendületét 
„megtörni”, azaz az alagút gerincében maximum 
45 fokos, ún. Y-elágazásokat, szabad csak telepí-
teni.  
 
Lokális fogadóállomások, dokkolók (STOP) 
 
A rendszer végpontjai az úgynevezett lokális foga-
dóállomások (dokkolók). A szállítási folyamat 
végén a kereskedelmi egységek alatt található 
szabványos dokkoló szerkezetbe érkeznek meg a 
gömbök. (5. ábra) Ezek azután függőleges irány-
ban az üzlet raktárába juttatják az árut. Mindez 
történhet automatikusan vagy a raktárban dolgozó 
személyzet közreműködésével. Az emeléshez 
használt módszer itt is hasonlatos az indítótor-
nyokban alkalmazottakhoz, tehát mechanikus vagy 
pneumatikus.  

 
 

5. ábra Dokkoló szerkezet elvi felépítése 
 
A raktárban vagy az üzlethelység hátsó részében, a 
padlón csupán egy körülbelül egy méter átmérőjű 
aknafedél látszódna. Itt fotocella érzékelheti, hogy 
gömb került a dokkoló föld alatti részébe, és egy 
rövid hang és fényjelzést követően nyitja az akna-
fedelet. 
 
Az alagútrendszer üzlet felőli végpontján számos 
probléma adódhat, melyeket meg kell előzni: 
– A rendszerbe se véletlenül, se direkt ne kerül-

hessen ember, állat, illetve bármilyen akadályt 
képező tárgy. (Ennek megoldására minden vég-
pontnál a vízrendszerekben használatos vissza-
csapó szelep elve alapján működő idomokat kel 
elhelyezni.) 

– A dokkoló vályú mélységéből fakadóan, vala-
mint a fedlap nyitásából és zárásából adódóan 
balesetveszéllyel kell számolni. Ezért ezekre 
fokozott figyelmet kell fordítani a kialakítás és 
a működtetés során. 

– A boltok biztonsági kockázatát növeli az új szál-
lítási mód, ezért az aknafedeleket úgy kell kiala-
kítani, hogy azt riasztóval és egyéb biztonság-
technikai eszközökkel is el lehessen majd látni. 
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Informatikai rendszer 
(KONTROLL) 
 
Manapság fejlett informatikai hálózat nélkül ne-
hezen képzelhető el hatékony logisztikai rend- 
szer, legyen szó szállításról, raktározásról, kész-
letezésről vagy egyéb funkciókról. A rendszer 
fizikai vázát alkotó összetevőket (indítótorony, 
alagúthálózat, elágazások, dokkolók) intelligens 
egésszé, komplex rendszerré kell „összegyúr- 
ni” ahhoz, hogy később automatikusan, optimáli-
san és a legkevesebb emberi beavatkozással mű-
ködjék.  
 
A RBS informatikai hálózatának tehát nagyon 
összetettnek és megbízhatónak kell lennie, hiszen 
ez a szállítási rendszer kontrollja és a működés 
szabályozója. A rengeteg online (RFID-címkéktől 
és sebességérzékelőtől) beérkező adat tárolása, 
kezelése hatalmas kapacitást igényel. Rendkívül 
fontos a gyorsaság is, hiszen a golyók folyamatos 
mozgásából adódóan egy későn elküldött vezérlő-
jel hibás, nem megfelelő helyre szállítást eredmé-
nyez, éppen ezért vezeték nélküli informatikai 
hálózat kiépítése célszerű. 
 
Az informatikai és kapcsolódó kiegészítő rendsze-
rek fontosabb feladatai: 
– automatikus azonosítás (mindenhol); 
– sorrendbe állítás, ütemezés (indítás előtt); 
– automatikus töltés, indítás (indító tornyoknál); 
– sebességérzékelés (csomópontoknál és alagút-

ban szenzorokkal); 
– sebességszabályozás (csomópontoknál lamel-

lákkal); 
– iránymeghatározás (csomópontoknál lamellák-

kal); 
– üzemzavarjelzés (mindenhol); 
– végpontok telítettségvizsgálata (dokkolók). 
 

Gördülő golyók 
(SZÁLLÍTÓ- ÉS CSOMAGOLÓESZKÖZ) 
 
Az egész rendszer felépítése és működése gyakor-
latilag a gördülő golyóknak, azaz a gömb alakú 
szállító- és csomagoló eszközöknek a célba érke-
zést szolgálja. A különböző szempontokat (funkci-
onális, informatikai, csomagolóipari, szállítási, 
inverz logisztikai, környezetvédelmi stb.) figye-
lembe véve elengedhetetlen, hogy a gördülő golyó: 
– kellő szállítókapacitással rendelkezzék; 
– fizikailag gurulásra felkészített, nagy igénybe-

vételnek ellenálló külső felülete legyen; 
– a benne lévő áru ne sérüljön; 
– könnyen tölthető és üríthető legyen; 
– a benne elhelyezett RFID-címke könnyen ol-

vasható legyen; 
– fizikai igénybevételeknek (emelés, indítás) 

ellenálljon; 
– összehajtható és újrahasználható legyen. 
 
Kettős oldalfalú változat  
 
Az egyik lehetséges elképzelés szerint a golyók két 
rétegű oldalfallal rendelkeznének. Mindkét fal 
rugalmas, ugyanakkor a mechanikai behatásoknak 
rendkívül módon ellenálló műanyagból készülne. 
Alaphelyzetben úgy nézne ki, mint egy leeresztett 
strandlabda. Ekkor a kis helyigény miatt könnyen 
szállítható, raktározható. Használat előtt levegőt 
juttatnak a két oldalfal közötti részbe, melyben 
minimális, az áru tömegétől is függő túlnyomást 
hoznak létre, hogy ennek hatására valóban gömb 
alakú szállító- és csomagolóeszköz álljon rendel-
kezésre. A gördülő golyókon tehát kialakításra 
kerülne egy szelep (akárcsak a strandlabdánál), 
ahol fel lehet fújni, és egy ún. töltőnyílás, amelyen 
keresztül a termékeket a gömb belsejébe juttatják. 
A töltőnyílás körül megerősített vázszerkezetet 
célszerű létrehozni, hiszen a töltést követően az 

 53



Tanulmánytár * Szállítási logisztika 
 
 

még véletlenül sem nyílhat ki gurulás közben, azaz 
egy egyszerűen, de biztonságosan záródó mecha-
nizmusra van szükség. 
 

 
 
6. ábra Ömlesztett vagy kisméretű áruk szállítására 

alkalmas gömb szerkezeti képe 

 
A belső réteg funkciója valójában a termékek cso-
magolása és szállítás közbeni megóvása, míg a kül-
ső réteg elsősorban a gurulást szolgálja. Ugyanakkor 
a külső burkolat tervezésénél figyelembe kell ven-
nünk, hogy a csomópontoknál, illetve az alagút több 
szakaszán mechanikai kölcsönhatásnak is ellen kell 
majd állnia ennek a rétegnek, hiszen az irányító, 
sebességcsökkentő és -növelő lamellák komoly 
erőhatásokat fejthetnek ki. A gyártás során integrált 
RFID-címke a biztonsági és környezetvédelmi 
szempontból a belső gömbfalra, cserélhető módon 
kerülne beépítésre, tehát később könnyen eltávolít-
ható vagy cserélhető, de működés során mégis meg-
bízhatóan leolvasható azonosítót alkalmazunk. 
 
A szállítókapacitás a gömb méretétől függ. Az 
alapkoncepcióban szereplő – elsősorban ömlesztett 
és kisméretű darabáruk szállítására alkalmas – 
gömbök esetében egy méteres külső átmérővel 

számoltam. Ha a belső és külső oldalfalak közötti 
távolság tíz centiméter, akkor könnyen kiszámítha-
tó, hogy a belső gömb térfogata 0,268 m3, azaz 
durván 270 literes térfogattal számolhatunk göm-
bönként. A rendszer pontos tervezésekor elképzel-
hető, hogy a hatékony szállításhoz alkalmazandó 
méretek ettől eltérhetnek. 
 
Összehajtogatható változat  
 
A másik elképzelés szerint a gömböt funkcionáli-
san egy lampionhoz tudnám hasonlítani. Nyitott 
állapotban a szállítóeszköz egy teljes gömb alakot 
formáz, míg üresen egy holdsarló alakú, vékonyra 
összehajtható szerkezet. Ennél az esetnél nem jöhet 
szóba a kettősfalú megoldás, ezért elengedhetetlen, 
hogy a golyó külső váza olyan kompozitból ké-
szüljön, mely kihajtott állapotban jól megtartja a 
gömbformát (még akkor is, ha telítve van áruval), 
mégis rugalmas és összehajtható. Ez a fajta szállí-
tóeszköz nagyobb méretű áruk szállítását is lehető-
vé teszi, illetve jobban és gyorsabban tölthető, mint 
az előző megoldás. Ugyanakkor kérdéses, hogy 
sikerül-e olyan vázat és hozzá kapcsolódó külső 
takaróréteget találni, amely képes biztosítani az 
egyenletes gurulást. 
 
Problémák  
 
Egyéb fontos szempont, s talán egyik gyengesége 
is a rendszernek, hogy a töltés során teljesen tele 
kell tölteni a gömböket. Erre azért van szükség, 
mert máskülönben a benne lévő szabad hely miatt 
gurulás közben az áruk helyzete folyamatosan 
változna, ami közvetve a belső réteg sérülését, 
illetve a golyó szabálytalan és imbolygó gurulását 
eredményezné. Ez a probléma is kiküszöbölhető, 
ha a töltő eljárás során megfelelő sűrűségű „póttöl-
teléket”, ballasztanyagot használunk, ami nem 
képvisel komolyabb értéket, s amelyet az inverz 
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logisztikai láncban szintén könnyen visszaáramol-
tatható. A nagyobb gondot mégis az okozhatja, 
hogy a teljesen feltöltött gömb súlypontja jócskán 
eltérhet a mértani középponttól. Ekkor ismét az 
előbb említett gondok – szabálytalan és imbolygó 
gurulás – jelentkeznek, amelyek kiküszöbölése már 
sokkal bonyolultabb, mint az előző esetben. Ilyen-
kor ugyanis arra kell törekedni, hogy a töltés során 
a súlypont középen maradjon, ennek meghatározá-
sa pedig nem is olyan könnyű feladat. Azonban az 
autóiparban, gumiiparban használt megoldás itt is 
alkalmazható, s a töltést követően akár automati-
zált gépek is elvégezhetik ezt a műveletet. Ez az 
ún. centrírozás, mely megakadályozza a gumiab-
roncs – jelen esetben gördülő golyó – „ütését”, 
azaz, hogy szabálytalanul guruljon. 
 
 
Egyéb elemek (KIEGÉSZÍTŐK) 
 
Szenzorok 
 
A hálózat teljes hosszában szükség van a gömbök 
bizonyos tulajdonságainak észlelésére, mérésére. A 
legfontosabb a sebesség (közvetve lendület) meg-
határozása. A rendszerben a lejtők hatására egyen-
letesen változó (gyorsuló) mozgás valósul meg. A 
golyók – a bennük lévő áru tömegétől függően – 
különböző mértékben gyorsulnak fel. A rendszer 
üzemeltetésekor azonban figyelembe kell venni 
egyfajta „követési távolságot”, mely a két egymást 
követő szállítóeszköz közötti minimális távolságot 
jelenti. Ahhoz, hogy egy golyó ne lépje át a köve-
tési távolság minimumát és ne érje utol az előtte 
haladót, a sebességének csökkentésére van szük-
ség. Ehhez azonban online módon működő és 
gyorsan reagáló szenzorokra van szükségünk. Az 
érzékelők csak a megengedett sebességhatár felett 
küldenek jelzést a központba, vagy egy másik 
megoldás esetében a helyi mikroszámítógéphez, 

amely működésbe hozza a pár méterrel odébb lévő 
fékezőbillentyű(ke)t. Ennek hatására a gömb se-
bessége csökken és a megengedett határértékeken 
belül marad (pl. 10–15 km/h). 
 
RFID-kapuk 
 
Manapság számos helyen találkozhatunk az auto-
matikus azonosítás egyik legújabb technológiájával 
az RFID-vel. A rádiófrekvenciás azonosítás során 
nem szükséges közvetlen, vizuális kontaktus, csu-
pán az adó és vevő közötti távolság függvénye, 
hogy érzékeljük-e az adott tárgyat. Az intelligens 
elágazásoknál, de még a tényleges csomópontok 
előtt kell beépíteni az RFID-kapukat. Ezek érzéke-
lik az érkező gömb belső rétegén elhelyezett, több-
ször írható RFID-címkét, majd a központi számí-
tógépes rendszerbe küldik a jelet. Az informatikai 
rendszer azonosítva a szállítmányt és annak rendel-
tetési helyét, eldönti, hogy az alagúthálózatban 
merre kell irányítani a golyót. Ha irányváltoztatás-
ra van szükség, akkor visszaküld egy jelet az intel-
ligens elágazáshoz, melynél a besüllyesztett lamel-
lák közül a szükséges kinyílik és a megfelelő vá-
lyúba tereli a golyót. 
 
Gyorsító és lassító eszközök (billentyűk) 
 
A golyók szükségtelen gyorsulását meggátlására 
lassító billentyűket használnak. Ezek lehetnek ál-
landó, fix eszközök, illetve a szenzorok hatására 
működésbe lépő berendezések. A fix eszközöket a 
meredek lejtők, illetve hosszú szakaszokon kerül-
nek beépítésre, mert ezeken a szakaszokon előre 
meghatározható a gyorsulás mértéke és ennek 
megfelelően előre telepíthetők ezek az eszközök. A 
gördülés szempontjából fontosabb részek előtt (pl. 
csomópont vagy dokkoló) szükség lehet az opcio-
nális lassításra is, amelyet a szenzorok jelzése alap-
ján kinyíló billentyűk végeznek el. A fix fékező 
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billentyű olyan, mint egy gépkocsi sárhányója: 
azaz az alagút mennyezetéről lelógó gumilapok 
csökkentenék a golyók sebességét, de nem állíta-
nák meg azokat. Az irányított fékezőbillentyűk 
hasonló elv alapján, de előre meghatározott (prog-
ram alapján beállított) szögben nyílnának le a 
mennyezetről. A tervezés során a súrlódásokat és 
egyéb lokális problémaforrásokat itt is vizsgálni, 
modellezni szükséges. 
 
Irányító lamellák 
 
Az irányító lamellákról is esett már szó az intelli-
gens elágazások kapcsán. Az egyes elágazásoknál 
– legyen az egy, vagy többágú – csupán a főágba 
szükséges ilyen terelőlapátokat beépítenünk, hi-
szen erről a pályáról akarjuk valamilyen irányban 
kitéríteni a szállítóeszközt. A csomópontokban 
elhelyezkedő lamellák az informatikai rendszerből 
érkező jelzések hatására automatikusan kinyílnak, 
majd jel híján visszacsukódnak. A lamellák kiala-
kításánál törekedni kell arra, hogy a golyóval 
érintkezéskor a kellő kölcsönhatás megvalósuljon 
és az irányváltoztatás megtörténjen, ugyanakkor a 
gömb külső burkolatán ne okozzon sérülést- vagy 
más változást.  
 
Nyomáscsökkentők 
 
A legritkább esetben használatos eszközök. Az 
RBS-ben elsősorban az indítás során keletkezhet 
nyomáskülönbség, amikor például a mechanikai, 
emelőkanalas indítás helyett pneumatikus megol-
dással próbálkozunk. Ekkor a nagy sebességgel, 
hirtelen felemelt golyó közvetlenül az emelőto-
ronyhoz kapcsolt alagúthálózat elejében a maga 
előtt lévő levegőt szintén meglöki. (Feltéve, hogy 
nem elég nagy, azaz majdnem akkora az alagút 
keresztmetszete, mint a golyóé.) Ebben az esetben 

a nyomáscsökkentés szellőzőnyílásokkal oldható 
meg. 
 
 
A rendszer alkalmazhatósága 
 
Előnyök 
 
A „gördülő golyók” rendszere elsősorban ömlesztett 
és kisméretű darabáruk szállítására ideális, illetve 
amikor a gömböket homogén módon lehet megtöl-
teni. Ettől függetlenül el lehet képzelni vele – az 
élelmiszeripari termékek (zöldség, gyümölcs, ke-
nyér stb.), a ruházati cikkek (zoknik, pulóverek, 
pólók stb.), de még akár kisméretű műszaki eszkö-
zök (mobiltelefon és tartozékainak) továbbítását is. 
Az alkalmazásból származó további előny, hogy a 
több utas csomagolóanyagnak köszönhetően csök-
kenne a csomagolási hulladék, ezáltal az urbanizált 
környezet terhelése is. Természetesen, mint a keres-
kedelemben használt legtöbb ilyen megoldás eseté-
ben, itt is betétdíjas göngyölegként lehetne kezelni a 
gömböket, így nagy valószínűséggel vissza is térné-
nek a starthelyre. 
 
A rendszer előnyei: 
– energiatakarékos (nincs üzemanyag-

fogyasztás); 
– környezetbarát (a városban a káros hatások nem 

jelentkeznek); 
– költséghatékony; 
– megbízható (nincs sok emberi tényező); 
– állandó, non-stop üzem; 
– kiépítése után kedvező urbanizációs hatások 

(javuló levegőminőség, kisebb zajterhelés, ke-
vesebb kátyú és javítás, kisebb forgalom); 

– viszonylag egyszerű telepítés (az előre gyártott 
modulok miatt); 

– áru nyomon követhető, lekérdezhető; 
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– bizonyos termékcsoportoknál jól alkalmazható; 
– kevés élő munkaerőt igényel. 
 
Hátrányok 
 
Az egyik gátja a rendszernek a tölthetőség. Ha egy 
áru nagyobb, mint a töltőnyílás, akkor nem lehet a 
gömbbe rakni. Ez egyrészt más kialakítású (na-
gyobb töltőnyílású vagy más elven tölthető) golyó 
alkalmazásával oldható meg. A másik lehetőség – 
amely egyúttal alkalmassá teszi a rendszert az egy-
ségrakományok szállítására is – hogy olyan ke-
resztmetszetű alagúthálózatot és hozzá tartozó 
indító és dokkoló berendezéseket telepítsünk, 
amelyben akár egy két méter átmérőjű gömb gör-
dülése is megvalósítható. Ekkor előnyként prog-
nosztizálhatnánk azt a tényt, hogy nincs szüksé-
günk a folyamat elején említett egységrakomány-
bontására (pl. a nagy forgalmat bonyolító áruhá-
zak, multik esetében).  
Veszélyes anyagokat, illetve bizonyos esetekben az 
ezeket tartalmazó termékeket nem lehet a rendszer-

rel továbbítani. Az ADR előírások rendkívül korlá-
tozott és biztonságos módon engedik csak meg az 
ilyen anyagok szállítását. 
 
Szintén nem előnyös a törékeny áruk ilyen módon 
való szállítása, bár véleményem szerint a duplafa-
lú, levegővel töltött gömb és kellően alapos elsőd-
leges csomagolás esetén kevesebb kár keletkezne 
az RBS rendszerében, mint a hagyományos szállí-
tást alkalmazva. 
 
A rendszer hátrányai: 
– nagy tőkeigényű beruházás; 
– természeti, földrajzi adottságok befolyásolhat-

ják a kialakítást; 
– komplikált szerviz; 
– a precíz rendszer sok buktatót rejthet; 
– bizonyos termékcsoportok esetén nem vagy 

csak korlátozottan alkalmazható; 
– problémás be- és kicsomagolás; 
– bizonyos folyamatok az elosztó központba ke-

rülnek át (pl.: egységrakomány-bontás). 
 
 
 
Kapcsolódó honlap 
 
Cobra CAD Informatikai és Logisztikai Kft. 
www.cobracad.hu 
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