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1. A kutatási téma bemutatása, a kutatás célkitűzései 

A csomagolástechnika, ezen belül a csomagolástervezés szakszerű mérnöki 

feladatai egy viszonylag rövid múltra visszavezethető kutatási terület. Ennek 

eredményeként a más műszaki területeken már korábban általánosan elterjedt és 

alkalmazott rendszerszemléletű megközelítés is csak az elmúlt két évtizedben 

kezdett teret nyerni az ipari gyakorlatban. Az elterjedés indokoltsága több 

különböző szempontra is visszavezethető úgy, mint a termelési - elosztási 

rendszerek változásai (Brewer et al, 2001), a társadalmi szokások és elvárások 

átalakulásai, az anyagtudományok rendkívüli fejlődése és nem utolsó sorban az 

össztársadalmi szinten hangsúlyosan megjelenő környezetvédelmi problémakörök. 

Természetesen az igények alakulásával, változásával párhuzamosan a szabályozási 

rendszerek folyamatosan változó – elsődlegesen szigorodó – rendszere is mind 

újabb kihívásokat támaszt a területen kutató-dolgozó szakemberek számára. Ezek 

alapján az egyre komplexebbé váló logisztikai rendszerek, valamint a technológiai 

fejlődés paralel alakulása, olyan szabályozási mechanizmusok által alakított 

környezetben szükséges, hogy történjen, amelyek ezeket a folyamatokat jelentős 

mértékben képesek befolyásolni. 

Jelen kutatás célja, hogy megvizsgálja azon tervezési, elemzési és vizsgálati 

eljárásokat, amelyek elsődlegesen az ipar (mint csomagolóanyag alkalmazó) 

számára olyan megoldásokat tudnak biztosítani, amelyek segítségével és 

alkalmazásával a folyamatosan változó logisztikai és szabályozási környezetben 

olyan termékvédelmi konstrukciókat – termék-csomagolási rendszereket – képes 

kialakítani, amelyek mind a folyamatosan szigorodó szabályozási rendszereknek, 

mind az iparági követelményeknek képesek megfelelni. 
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2. A kutatás során alkalmazott módszerek 

A kutatás első fázisában szakirodalmi kutató munkát végeztem abból a célból, 

hogy mindazon csomagolástechnikai, termelési, anyagtudományi és társadalmi 

tényezőket ismertetni és elemezni tudjam, mely tényezők külön-külön is 

hangsúlyosan nagymérvű változásokat képesek generálni, de együttesen mindezek 

egy rendkívül komplex problémakört alkotva nehezítik a csomagolástervezés ipari 

folyamatait.  

Ezt követően jogszabályi előírásokat tanulmányoztam, ezáltal részletesen elemezve 

azon Európai Uniós, illetve magyarországi vonatkozó szabályozási 

mechanizmusokat, amelyek befolyással rendelkeznek egy potenciális 

csomagolóanyag, párnázóanyag bevezetésére. Ezen újonnan megjelenő anyagok 

fejlesztése esetén a szabályozási rendszerek vizsgálata különös figyelmet kapott 

kutatásaim során, mivel ezen előírások figyelmen kívül hagyása kérdésessé teheti 

egy anyag csomagolástechnikai területen történő alkalmazását. A szabályozási és 

szabványosítási rendszerek elemzése indokolttá teszi olyan tervezési, vizsgálati és 

eljárási rendek kialakítását, melyek az optimumra törekvés jegyében mind 

magasabb szinten elégítik ki az igényeket és követelményeket. Ezek által 

fejlesztési szakasz mind korábbi pontjában már rendelkezünk olyan 

információkkal, melyek alapján eldönthető egy adott anyag csomagolástechnikai 

alkalmazhatósága. 

A kutatásom során egyaránt alkalmaztam a deduktív, induktív és empirikus 

kutatási és bizonyítási eljárásokat is. Az empirikus eredményekre úgy tudtam 

támaszkodni, hogy közel 10 esztendeje a Széchenyi István Egyetem 

Csomagolásvizsgáló laboratóriumában testközelből tapasztalhatom meg az iparban 

alkalmazott csomagolóanyagok és segédanyagok egyes jellemzőit, illetve a 

különböző csomagolástechnikai megoldásokat. Az empíria ez által különös 

jelentőséggel bírt a kutatásom számára. Számos laboratóriumi kísérletet hajtottam 
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végre különböző csomagolóanyagokon, valamint a felhasznált anyagok gyakorlati 

alkalmazására is megfelelő rálátásom nyílt. 

Mivel a kutatásom során az eredményeim egy jelentős része konkrét laboratóriumi 

mérésekre támaszkodik, ezért részben induktív módszertant kellett választanom, 

amely lehetővé tette, hogy általános esetekből következtetéseket vonjak le az 

összesített mérési eredményeim alapján. Ezzel megkönnyítve a kutatás egyes 

eredményeinek egyszerűsítését és összegezését. Így a nagyszámú mérési eredmény 

részleteiben rejlő lehetséges vizsgálódási irányaimat korlátozni tudtam.  

A termék elsődleges védelmét biztosító párnázási rendszer kialakítása során olyan 

induktív módszertani alapokat alkalmazó vizsgálati eljárás részleges 

implementálását hajtom végre, melynek alkalmazásával és a kontinenseken átívelő 

logisztikai láncok során fellépő környezeti igénybevételek figyelembevételével, a 

csomagolástervezési gyakorlat megfelelő módon hajtható végre. 

Az ipari gyakorlatban gyakran előforduló fejlesztési idők rövidsége okán, a 

termék- csomagolási rendszer tervezés folyamata adott esetben késést szenvedhet, 

vagy információk hiányában vagy kihagyásával, hibás folyamattá válhat. 

Elkerülendő a termék elsődleges áruvédelmi rendszerének tervezéséből adódó 

fejlesztési idő növekményt, olyan mérési rendszert alkalmazok melynek 

segítségével, egyfelől lerövidíthető a hasznos információkhoz való hozzájutás, 

másfelől amellyel a normál klimatikus (23oC/50%rH) környezeti feltételektől 

eltérő logisztikai láncok esetén is alkalmazható mérési eredményeket tudjak 

prezentálni. Ennek eredményeként a tervezési fázis korai szakaszában, már olyan 

információknak leszünk birtokában, melyek alapján különböző klimatikus 

paraméterek esetén is rendelkezésre állnak a párnázási rendszer kialakításakor 

fontos információk. 

Törekvésem volt, hogy egy értékelési módszert dolgozzak ki az ipari gyakorlat 

számára, amely esetben nem a konkrét kutatási eredményeket adom meg az 

értekezésemben, hanem modellbe foglalom a vizsgált paraméterek összefüggéseit, 
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megmutatva az egyes változók jelentőségét és hatását. Olyan elemzési módszert 

dolgozom ki, melynek segítségével az egyes anyagok párnázási 

karakterisztikájából kiindulva, ezáltal a termékvédelmi tulajdonságok 

figyelembevételével, illetve logisztikai környezet függvényében megvizsgálható, 

rangsorolható, hogy mely módon és mekkora eséllyel alkalmazhatóak a potenciális 

párnázóanyagok a termék-csomagolási rendszerben. 

A részletes szakirodalmi elemzések, valamint a termék- illetve csomagolástervezés 

fejlődésének áttekintéséből kialakult kép alapján jól látható, hogy a tervezési 

rendszerek komplexitása folyamatosan növekszik. Azonban az jól észrevehető, 

hogy a tervezés szempontjából elengedhetetlen logisztikai igénybevételek, ezen 

belül a környezeti paraméterek köre nem jelenik meg a különböző tervezési 

metodikák kiinduló paramétereinek definiálásakor. Az általam kidolgozott 

értékelemzési módszer elveinek alkalmazásával, - figyelembe véve, a 

termékvédelmi rendszer legkritikusabb elemét, a párnázóanyag hőmérséklet/relatív 

légnedvesség függvényében alakuló párnázási karakterisztikáját – olyan 

információkhoz jutunk melyek segítségével a tervezés számos további paramétere 

olyan irányban és mértékben változtatható, amellyel megfelelő megoldást kapunk a 

komplex rendszer kialakítására.  

3. Kutatási eredmények, tézisek 

A kutatásom eredményeit az alábbi 5 tézisben foglalhatom össze:    

1. Tézis 

Új csomagolási folyamattervezési eljárás kialakítása szükséges annak érdekében, 

hogy a környezetvédelem érdekében hozott intézkedések hatásmechanizmusai, 

valamint a termék-csomagolási rendszerek kialakítását befolyásoló főbb 

paraméterek, csökkentő és növelő hatásai is figyelembe legyenek véve. 
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Részletes szakirodalmi kutató munkát végeztem (2.1. - 2.2. fejezet) abból a célból, 

hogy mindazon csomagolástechnikai, termelési, anyagtudományi és társadalmi 

tényezőket megismerni és elemezni tudjam, amely tényezők külön – külön, illetve 

együttesen is rendkívül komplex problémakört alkotva nehezítik a 

csomagolástervezési ipari folyamatait.  

Ezek mellett a jogszabályi előírásokat tanulmányoztam (2.3. fejezet), részletesen 

elemezve azon Európai Uniós, illetve magyarországi a kutatási téma kapcsán 

releváns szabályozási mechanizmusokat, amelyek szignifikáns mértékben 

befolyásolják egy potenciális csomagolóanyag, csomagolóeszköz bevezetését a 

gyakorlatban. Mindez különösen érvényes a közelmúltban és napjainkban 

megjelenő környezetbarát, biodegradálható csomagolóanyagok bevezetésére. Ezen 

anyagok fejlesztése esetén a szabályozási rendszerek figyelembevétele különös 

figyelmet kell, hogy kapjon, mivel ezen előírások figyelmen kívül hagyása 

kérdésessé teheti egy új anyag, csomagolástechnikai területen történő alkalmazását.  

Az elemzések, valamint a tervezési eljárások szakirodalmi vizsgálatainak (2.4. - 

2.5. fejezet) eredményeként megállapítottam, hogy a hatályos szabályozási 

előírások alapján indokolt egy olyan folyamattervezési eljárás kialakítása (2.6. 

fejezet), amely az optimumra törekvés jegyében mind magasabb szinten elégíti ki a 

(csomagolástervezési, gyártástechnológiai, társadalmi, stb.) igényeket és 

(környezetvédelmi, áruvédelmi, hulladékgazdálkodási) követelményeket 

 

2. Tézis 

Párnázóanyagként alkalmazni kívánt hullámosított TPS hab esetén is használható 

a hullámpapírlemezeknél szabványosított lapos és egyenes élnyomó szilárdság 

vizsgálat, valamint megállapítható, hogy 23 oC hőmérsékleten, növekvő relatív 

légnedvesség tartalom (40% - 85%) mellett, az értékek lineáris csökkenést 

mutatnak. 
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A kutatási témám e részében egy a csomagolóiparban még kevésbé elterjedt 

higroszkopikus és biodegradálható tulajdonságokkal rendelkező anyag mechanikai 

tulajdonságainak vizsgálatával foglalkoztam. Így az alkalmazhatósági feltételek 

definiálásával, valamint a korábban ismertetett környezetvédelmi feltételek 

figyelembevételével, lehetségessé válhat a termékek közvetlen 

csomagolástechnikai védelme a kutatás tárgyát képező TPS anyaggal. A 

csomagolóanyag szerkezeti sajátosságai alapján, valamint szakirodalmi 

kutatómunkával (3.1., 3.2. fejezet), megállapítottam, hogy a hullámpapírlemezek 

területén a mechanikai tulajdonságok vizsgálatára alkalmazott egyenes él-, és 

laposnyomó szilárdság vizsgálatok megfelelően alkalmazhatóak.  

Az anyag nedvességfelvevő tulajdonsága okán, valamint a változó logisztikai 

környezetben történő alkalmazhatóság céljából vizsgálatokat végeztem különböző 

relatív légnedvesség tartalmú klimatizálások mellett (3.2.4. fejezet).  

A vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy mindkét vizsgálat esetén, a 

kísérletek során mért eredmények lineárisan csökkenő tendenciát mutatnak a 

relatív légnedvesség tartalom növekedésével (3.3. fejezet) (1.-2. ábra). 

 

 

1.ábra  2. ábra 
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A vizsgálatok eredményeként sikerült kimutatni, hogy a TPS anyag 

alkalmazhatósága, valamint egyes mechanikai tulajdonságai jól vizsgálhatóak, már 

más csomagolóanyag esetén bevezetett eljárásokkal.  

A kísérletek alapján, olyan az iparban is alkalmazható információkhoz jutottam 

melynek segítségével a hullámosított TPS hab él és laposnyomó szilárdság 

tulajdonságai a relatív légnedvesség függvényében ismerté váltak, segítve a 

tervezési folyamatok egyes szakaszait. 

3. Tézis 

Gyorsított mérési módszer kidolgozásával és alkalmazásával megállapítható, hogy 

a TPS hab párnázástechnikai alkalmazhatóságát leginkább befolyásoló három 

tényező a relatív légnedvesség, a hőmérséklet, valamint a termék ütésérzékenysége. 

Részletesen kidolgoztam és ismertettem egy új több lépcsős mérési eljárást, 

amelynek segítségével a környezeti igénybevételekre érzékeny (úgymind 

hőmérséklet és relatív légnedvesség) anyag párnázási karakterisztikáját lehetséges 

oly módon meghatározni, hogy az a jelenleg általánosan elterjedt módszereknél 

pontosabb végeredményt ad a vizsgált anyag egyes jellemzőire vonatkozóan, 

főként a gyakorlati felhasználásukat illetően. A szakirodalmi kutatásaim (4.1. és 

4.2. fejezet) eredményeként megerősítést nyert azon feltevés, hogy ezen 

csomagolóanyag viselkedésében szignifikáns szerepet játszik a logisztikai 

környezeti igénybevételi struktúrák. Ennek verifikálására számos kísérletet 

hajtottam végre az általam meghatározott környezeti feltételek mellett azért, hogy 

megállapítást nyerjen a TPS anyag párnázási karakterisztikája a relatív 

légnedvesség változásának függvényében (4.3., 4.4. fejezet) (3. ábra).  

A laboratóriumi méréseim eredményei alátámasztották, hogy a hőmérséklet és a 

növekvő relatív légnedvesség hatására bekövetkező párnázási karakterisztika 

változások (ez gyakorlatilag az ejtési kísérlet során regisztrált gyorsulásérték 
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értékek növekedése), valamint a megvédeni kívánt termék önálló ütési 

ellenállóképessége a legfontosabb befolyásoló tényezők akkor, amikor a termék 

párnázási karakterisztikája alapján az alkalmazhatóság eldöntése a cél (4.5. 

fejezet). 

3.ábra: Változó hőmérséklet és páratartalom mellett mért értékek és az R2 értékek  
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Ennek érdekében kialakítottam egy értékelési eljárást, amely figyelembe veszi ezen 

releváns tényezőket, külön kiemelve a csomagolási kategória értékeket (5.2., 5.3. 

fejezet). 

Az értékelési alapmodell felépítése: 

iPiEiLiMiQiSi PaEaLaMaQaSaPPS ⋅++++= )(
 

ahol: PPSi: A termék-csomagolási rendszer,  Si: a beszerzési, Qi: a 

minőségbiztosítási, Mi: a gyártási, Li: a logisztikai, Ei: a környezetgazd.-i, Pi: a 

csomagolási rsz., kategóriaazonosító 

ai: a kategóriákhoz tartozó egyedi súlyszámok 

A modell ellenőrzése után megállapítható, hogy a csomagolástervezést és 

ezenbelül a párnázóanyag kiválasztást befolyásoló ható tényezők alkalmazásával 

az összehasonlítás lehetségessé válik. 

 

5. Tézis.  

Korrekciós tényező alkalmazása szükséges annak érdekében, hogy az előzetesen 

ismert logisztikai igénybevételek (párnázási karakterisztika, hőmérséklet és relatív 

légnedvesség tartalom) hatásait is figyelembe lehessen venni a párnázóanyagok 

értékelési eljárásában  

A korábban kidolgozott módszer alkalmazhatósági korlátait elemezve 

megállapítható, hogy a modell kiegészítése szükséges abban az esetben, ha a 

logisztikai környezet, illetve az elemezni kívánt mozgáscsillapító anyag párnázási 

karakterisztikája nagy fontossággal bír. Annak érdekében, hogy a mechanikai 

igénybevételek mellett a logisztikai környezet hatásait is figyelembe tudjam venni, 

egy korrekciós tényező bevezetése elengedhetetlen. A korrekciós tényező (α 

tényező) alkalmazásával lehetséges egy relatív légnedvességre érzékeny anyag 

párnázatként történő felhasználásának előzetes értékelése (5.4. fejezet).  
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Az értékelési modell az alábbiak szerint került kialakításra: 
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, R2: az adott párnázóanyag dinamikus csillapítási 

tényezőjével összefüggő determinációs együttható, valamint m: a termék 

érzékenységével egybefüggő konstans érték. 

Ezek alapján egy adott és ismert várható logisztikai igénybevételi struktúrában 

azonnal eldönthetővé válik az alkalmazhatóság, még azt megelőzően, hogy a 

csomagolóanyag elveszítené eredeti védelmi funkcióját a felhasználás során (5.5. 

fejezet). Ezzel nemcsak a csomagolástervezés első fázisában, a termék-

csomagolási rendszer megalkotása során, hanem a már ”működő” csomagolási 

rendszerek átalakításához és anyagmegválasztásához nyújtok segítséget az ipari 

gyakorlat számára. 

4. A kutatásból levonható következtetések 

Az anyagtudományok, a társadalmi igények, a műszaki fejlődés és a szabályozási 

mechanizmusok részletes vizsgálata alapján prediktálható, hogy a napjainkban 

megjelenő anyagok a jövőben egyre több szegmensben kapnak szerepet a 

csomagolástechnika területén. Annak érdekében, hogy ezen anyagok mind 

hatékonyabb módon teljesítsék az elvárt feltételeket, kutatási területem további 

elemzése és az elért eredmények alapján folytatandó további vizsgálatok 

elengedhetetlenek. 

A logisztikai láncok, valamint a terméktervezési eljárások változásai várhatóan a 

jövőben is folyamatosak lesznek, bonyolultságuk foka növekedni fog. Ezáltal a 

csomagolásra, ezenbelül a termék elsődleges védelmét biztosító párnázó anyagokra 

mind nagyobb feladat hárul annak érdekében, hogy mind az áruvédelmi, mind a 
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környezetvédelmi követelményeket együttesen teljesíteni tudják.  Fentiek alapján a 

mérési és vizsgálati eljárások mind hatékonyabb lefolytatása, amely által az ipar 

rövid idő alatt, a gyakorlati felhasználhatóság szempontjából releváns 

információhoz jut, mindinkább nagyobb jelentőséggel bír. A különböző 

hagyományos csomagolóanyagok területén már alkalmazott vizsgálatok további 

elemezésével, fejlesztésével és átalakításával olyan vizsgálati programok 

alakíthatók ki a jövőben, amelyek segítségével lehetséges a vizsgálatok 

hatékonyságát és célravezetőségét jelentős mértékben növelni. 

A fentiek alapján a jövőbeni kutatási irányokat viszonylag szerteágazóan kellene 

megfogalmaznom. További kutatások szükségesek ezen anyagok elektrosztatikai 

viselkedésével kapcsolatosan a változó logisztikai környezet függvényében. Az 

alkalmazott vizsgálati módszerek további fejlesztése mellett, amely elsősorban az 

ipar számára csak egyszerűsített információkat szolgáltat az anyagról, 

szükségesnek látom további logisztikai környezeti változó paraméterek vizsgálatát 

is közvetlenül bevonnom a kutatás tárgyába. Ezáltal az általam kialakított 

vizsgálati és elemzési módszerek további finomítását tudnám elvégezni, amelynek 

segítségével még pontosabb képet kaphatnánk egy-egy anyag egymáshoz 

viszonyított előnyeiről és hátrányairól. 

A bemutatott α elemként bevezetett paraméter további mérési eredményeken 

alapuló bővítéseként lehetőség nyílik a jövőben az értékelési kategorizálás további 

részekre bontására. Ez egy olyan további kutatás irány, amely már nem csak a 

környezeti igénybevételek párnázóanyag karakterisztikát befolyásoló hatásai 

jelenhetnek meg, mint modifikációs paraméterek, hanem további olyan 

szegmensek, melyek egy-egy adott termékkör esetén nagy fontossággal bírnak. 
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