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1. A kutatási feladat és előzményei 
 
Évtizedek óta vajúdó probléma, hogy a logisztikában áramló termékek csomagolási rendszerei csak 
empirikusan kerülnek összeállításra, a szállítási igénybevételekkel nincsenek összhangban, és 
emiatt a logisztikai folyamatok során rendkívül gyakori az áruk sérülése. 
 
A logisztika számára a csomagolási-rendszerek összeállításánál számos olyan csomagolóanyag 
kerül felhasználásra, amelyeknek szilárdságtani jellemzői tisztázatlanok, és a hagyományos 
módszerekkel nem is modellezhetők. A globalizálódó termelésben a termelési folyamatok térbeli 
széttelepítésével az utóbbi években jelentősen megnőtt a félkész termékek, alkatrészek, tartozékok 
szállításigényessége, és ez tovább növelte a csomagolásokkal támasztott mennyiségi és minőségi 
követelményeket. 
 
Az előző okok miatt egyre nagyobb az igény arra, hogy a csomagolási rendszereket, azaz a 
fogyasztói-, a gyűjtő- és a szállítási csomagolást, az azokból képzett rakodási egységeket, a 
járműrakterekben való elhelyezést és rögzítést egységes elvek alapján megtervezzék, illetve - a 
termék érzékenységének figyelembevételével - a logisztikában fellépő hatások ellen megvédjék. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy ezeket a termék-csomagolás-rakomány rendszereket a felhasznált 
csomagolóanyagok fizikai tulajdonságainak figyelembevételével szilárdságtanilag megtervezzék. 
 
A logisztikai csomagolóeszközök körében - kedvező tulajdonságai miatt - jelentős arányt képvisel a 
papír, illetve hullámpapírlemez alapú csomagolás. Ezek esetén azonban további nehézséget jelent, 
hogy a papíranyag mechanikai tulajdonságai nagy mértékben függnek a nedvességtartalomtól, mely 
az adott logisztikai rendszer függvényében a mindenkori hőmérsékelet-légnedvességtartalom és 
annak változásának függvénye. 
 
A célom az értekezésben az volt, hogy ezeket a csomagolási rendszereket strukturáltan, a megfelelő 
védelmi funkció meghatározásával, a rájuk ható mechanikai igénybevételek felmérése alapján, a 
várható szállítási igénybevételeknek nagy valószínűséggel ellenálló csomagolástervezési 
rendszermodellt készítsek. 
 
A kutatási feladat részeként tisztáztam a papíranyagok mechanikai tulajdonságait a klímaváltozás 
függvényében. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a papír mechanikai terhelés mellet nem tekinthető 
tisztán rugalmas anyagnak, reológiai modellek alkalmazásával határoztam meg különböző adott 
terhelések mellett a várható terhelési időtartamot, mely a különböző logisztikai rendszerekben nagy 
mértékben eltérhet egymástól. 
 
A kutatásban a hullámpapírlemez csomagolóeszközök esetén a papírt tekintettem anyagnak, míg a 
hullámpapírlemezt, illetve az abból készült csomagolóeszközt teherviselő szerkezetként kezeltem. 
Ez utóbbi két szerkezet klasszikus mechanikai modellekkel - bonyolultsága és statikailag 
határozatlan jellege miatt - nem kezelhető. Célom volt olyan módszer kidolgozása, amely alapján 
ezek a dobozszerkezetekben fellépő feszültségviszonyokat, illetve alakváltozásokat, melyek alapján 
ezek a dobozszerkezetek viszonylag egyszerűen mechanikailag méretezhetővé váltak, és a terhelés 
elviselési időtartam a terhelési viszonyok figyelembevételével a jelenlegi módszereknél sokkal 
pontosabban meghatározhatóvá vált. 
 
 
 
 
 



2. Alkalmazott módszerek 
 
Széles körű nemzetközi és hazai irodalomkutatás alapján összefoglaltam a szállítási 
igénybevételekkel kapcsolatos ismeretek, és a papír alapú csomagolóeszközök esetén jelenleg 
alkalmazott szilárdságtani mérési és számítási eljárások milyen irányba haladnak. 
 
Speciális kutatási módszer volt esetemben az a tény, hogy a Széchenyi István Egyetemen, illetve 
annak jogelődjénél 1979-óta vezetek egy olyan laboratóriumot, mely a logisztikai csomagolásokat 
alkalmassági szempontból vizsgálja A szállítási folyamatok során fellépő dinamikus és statikus 
mechanikai igénybevételeket laboratóriumi körülmények között szimulátorokon állítom elő 
klímakamrai kezeléssel a legkülönbözőbb klímákon. A laboratórium továbbá rendelkezik olyan 
mérőműszerekkel, amelyekkel a csomagolóanyagok iparban szokásosan alkalmazott mechanikai 
tulajdonságait méri. Ezeknek az eszközöknek a felhasználásával és az utóbbi évtizedekben 
végrehajtott számos kísérlet, mérés és elemzés tapasztalatainak felhasználásával sikerült eljutni oda, 
hogy a korszerű tervezési módszerekhez kellő megfigyelés, illetve alapadat rendelkezésre álljon. 
 
Ugyanezeken a laboratóriumi szimulátorokon lehetőség nyílt arra is, hogy a kidolgozott tervezési 
modellek verifikációját végrehajthassam, így igazolható lett a modellek helyessége, illetve a 
felhasználás peremfeltételei. 
 
3. Új tudományos eredmények 
 
Kutatásaim eredményei a következő tézisekben összegezhetők: 
 
1.Tézis 
Új, magasabb rendű rendszerfogalmat vezettem be a termékek csomagolástechnikai tervezésének 
optimalizálására. 
 
A csomagolások logisztikai szempontból egységes rendszerként kezelendők, amely rendszer 
részrendszerei a csomagolandó termék, annak fogyasztói és gyűjtőcsomagolása, továbbá az 
egységrakomány-képző eszközön történő elhelyezés és rögzítés, valamint a jármű rakfelületen 
történő elhelyezés és rögzítés. Az egyes részrendszerek geometriai-, és tömegméreteit úgy kell 
meghatározni, hogy valamennyi részrendszer mozgató és tároló eleme optimálisan kihasználható 
legyen (Pánczél, 2008, Acta Technica). 
 
2. Tézis 
Mérési eljárást dolgoztam ki a termékek klímahatásokkal kombinált ütés- és rázásérzékenység 
meghatározásához. 
 
Az eljárással meghatározható, hogy a csomagolandó terméket, illetve annak csomagolási rendszerét 
a logisztikában milyen hatások, illetve igénybevételek érik, és ezek az igénybevételek laboratóriumi 
körülmények között hogyan modellezhetők. Ezen belül fontos szempont, hogy ezek a vizsgálatok 
magas reprodukálhatósági fokúak legyenek, a vizsgálat megismétlésével a nem megfelelőség 
tisztázható legyen. Bebizonyítottam, hogy a csomagolandó termék különböző releváns jellemzőinek 
megváltoztatásával a csomagolási rendszer egyszerűsíthető, illetve állagmegóvása egyszerűbb 
eszközökkel biztosítható, mely által csomagolóanyag és csomagolási költség takarítható meg. 
 
Módszertant adtam arra, hogy a két leggyakoribb - elméleti mechanikai alapon nagyon nehezen 
modellezhető - károkozó tényező, nevezetesen az ütés, mint impulzus jellegű, és a tartós 
sztochasztikus rázás esetén a csomagolandó termék érzékenységét hogyan kell meghatározni, és 
első közelítésben ezen hatások ellen milyen módon lehet a védelmet méretezni (Pánczél, 2006, 
Management and manufacturing system, Slovakia). 



3. Tézis 
Laboratóriumi vizsgálatokkal bebizonyítottam, hogy a hullámpapírlemez dobozok tartós 
teherbírása az alappapírok, alapanyagok mechanikai jellemzőiből nem határozhatók meg. 
 
A logisztikai csomagolási rendszerekben leggyakrabban alkalmazott hullámpapírlemez alapú 
csomagolóeszközök teherbírásának vizsgálatával bebizonyítottam, hogy a jelenleg alkalmazott 
vizsgálati és mérési eljárások - a rövid időtartamú, és az összeroppanásig végzett folyamatos 
eljárások miatt -, mechanikai méretezésre nem alkalmasak. Megállapítottam, hogy a papír, mint 
anyag, az abból készült hullámpapírlemez, mint lemezszerkezet, valamint az abból készült doboz, 
mint zárt tartószerkezet, nem rendelkezik rugalmassági határral, hanem a terhelés teljes időtartama 
alatt, a rugalmas alakváltozás mellett, folyás jellegű alakváltozás, valamint plasztikus deformáció is 
történik. E három párhuzamos fizikai jelenség kezelésére reológiai modellt dolgoztam ki, mely a 
terhelés, és az idő függvényében adja meg a kúszási jellemzőket, és különböző terhelések mellett a 
várható élettartamot (Pánczél, 1998, Papír- és nyomdaipar). 
 
4. Tézis 
Mérési módszert dolgoztam ki a hullámpapírlemez dobozok tartós terhelése során létrejövő 
alakváltozásának meghatározására. Megállapítottam, hogy a hullámpapírlemez-doboz a terhelés 
felvétele során késleltetett és viszkoelasztikus alakváltozást szenved. 
 
A hullámpapírlemez-doboz szerkezet - mint statikailag sokszorosan határozatlan szerkezet - 
hagyományos mechanikai modellekkel nem kezelhető, ezért a véges elem módszert, mint közelítő 
módszert választottam, mely módszert sajátosan felhasználva sikerült tisztázni, hogy a doboz-
szerkezetet alkotó hullámpapírlemezben hol és milyen nagyságú feszültségek és deformációk 
keletkeznek, és eközben milyen reológiai jelenségek játszódnak le. 
 
A véges elem módszer alkalmazásával a hullámlemez-szerkezetek teherbírás növelési megoldásaira 
választ kaptam, melyek a következők: 

4.1. A hullámréteget képező papírok esetén a hullámalak, és a hullámosztás nagy 
jelentőséggel bír. 

4.2. A hullámalakot a jelenleg alkalmazott sinus alak helyett háromszög alakra célszerű 
kiképezni, és legjobb szilárdságtani megoldást az egyenlő oldalú háromszög 
hullámprofil adja. 

4.3. A hullámlemezt alkotó komponenseket úgy kell megválasztani, hogy azok 
valamennyi mechanikai igénybevételre azonos erő-deformáció karakterisztikájúak 
legyenek, ellenkező esetben a lemezszerkezetben egyenetlen teherfelvételi pozíciók 
keletkeznek, és az igénybevétel hatására a kisebb deformációval rendelkező elemek 
megroppanása az egész szerkezetet „magával rántja”. 

4.4. A mérésekből és a vizsgálatokból kiderült, hogy a doboz-szerkezetek összeroppanása 
gyakran amiatt történik, hogy a doboz hasasodása során keletkező hajlító 
igénybevételnél az érintett fedőréteg megtörik, és ez a megtörés összeroncsolja a 
hullámréteget. Ekkor értelemszerűen e vonalak mentén a hullámszerkezet inerciája is 
végtelenül kicsire csökken, mely a doboz azonnali tönkremeneteléhez vezet. Ebből 
következik, hogy a hullámlemez sík rétegeit olyan rugalmas papírokból célszerű 
készíteni, amelyek erre a betörésre nem hajlamosak. 

4.5. A véges elem módszer alkalmazásához szükséges input adatok meghatározására 
dolgoztam ki módszert (Pánczél, 2004, Transpack).  



5. Tézis 
Megállapítottam, hogy a hullámpapírlemez dobozok a terhelés nagyságától és időtartamától 
függetlenül mindig azonos deformációs mértéknél mennek tönkre (kritikus deformáció). 
 
A jelenlegi dobozszilárdság mérési módszerek helyett - melyek az összeroppantási erőre alapulnak 
– olyan új mérési eljárást dolgoztam ki, amely a hullámpapírlemez anyag reológiai tulajdonságait 
figyelembe veszi, és a roppantó erő helyett a kritikus deformáción alapulnak. Ugyanakkor ez a 
mérési eljárás nem sokkal időigényesebb, mint a jelenleg alkalmazott állandó előtolással végzett 
mérési módszer, nem jelentős a műszerigénye, és a különböző doboz hossz-szélesség-magasság 
arányokra különböző abszolút méretű dobozoknál megadja azt a terhelés-idő függvényt, melyet 
különböző szintű terheléseknél a doboz elviselni képes (Pánczél, 2007, I. Logisztikai Rendszerek és 
elméletek Tudományos Konferencia). 
 
4. Az eredmények hasznosítása 
 
Az értekezés tudományos újszerűségét és hasznosítását a laboratóriumba érkező számos ipari 
megbízás és annak megbízható eredményei bizonyítják. A kutatási eredményeket elsősorban a nagy 
csomagolóanyag gyártó cégek, mint például a Dunapack Rt., az SCA Packaging Kft., a Rondo Kft., 
a Duropack Kft. jelenleg is közvetlenül hasznosítja, mind a hullámpapírlemez gyártásban, mind az 
abból készült csomagolóeszközök tervezésénél. 
 
Hasonlóképpen hasznosul a kutatás az olyan nagy multinacionális cégeknél, mint például az 
Electrolux, a General Electrics, Philips, a Samsung, a Hewlett Packard, IBM, stb., melyeknél a 
csomagolástervezési megbízások során, a termék bevizsgálása után a csomagolási rendszert a 
kutatási eredmények alapján megtervezzük, majd a csomagolási rendszerből készített minta alapján 
laboratóriumi bevizsgálással igazoljuk a tervezett csomagolási rendszer szállítási igénybevételekre 
történő alkalmasságát. 
 
Hasonló feladatok merülnek fel a közvetlen értékesítést végző céghálózatnál, melyek értékesítési 
rendszerében a minta utáni kiválasztást és a közvetlen házhozszállítást tekinti feladatuknak, és 
ezekben az összetett szállítási láncokban a csomagolási rendszerekkel szemben fokozott 
követelményeket támasztanak. 
 
Itt említem meg, hogy számos világcég számára a vizsgálati szabványokat is az én aktív 
közreműködésemmel dolgozták ki, és minőségellenőrzési célból ezeket a vizsgálatokat 
folyamatosan végezzük. 
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