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1. Bevezetés 

1.1. 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. 

Mindezen területek számos olyan átalakuláson estek/esnek át napjainkban is, amelyek már 

önmagukban is nagymérvű változást képesek generálni, de ha figyelembe vesszük, hogy a 

csomagolástechnika területén ezen szakterületek szinergikus hatást váltanak ki együttesen, és 

egymást kölcsönösen befolyásolva jelentkeznek, akkor jól látható, hogy egy rendkívül 

összetett és szerteágazó problémakörrel találkozik az ipari gyakorlatban dolgozó szakember. 

Az a fajta társadalmi és ipari igény, amely a környezetvédelem, ezen belül a hulladék-

kibocsátás és hulladékgazdálkodási folyamatokban megjelennek, indokolttá teszik, hogy más 

tudományágak vívmányait alkalmazva, olyan csomagolástechnikai megoldásokat 

alkalmazzunk, amelyek ezeket az igényeket mind magasabb szinten kielégítik. 

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 
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rendszereket – képes kialakítani, amelyek mind a folyamatosan szigorodó szabályozási 

rendszereknek, mind az iparági követelményeknek képesek megfelelni. 

 

1.2. 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, eljárási rendek 

kialakítását, melyek az optimumra törekvés jegyében mind magasabb szinten elégítik ki az 

igényeket és követelményeket, és a 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. Egyrészről számos laboratóriumi kísérletet 

hajtottam végre különböző csomagolóanyagokon, másrészről 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, 
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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 

információkkal tudunk rendelkezni, melyek alapján különböző klimatikus paraméterek esetén 

is rendelkezésre állnak a párnázási rendszer kialakításakor fontos információk. 

Mivel a kutatásom során az eredményeim egy része előzetes feltételezéseken alapult és 

megfogalmazódtak bennem olyan törekvések is, amelyek kizárólag deduktív módszert 

alkalmazva adhatnak eredményeket, ezért bizonyos esetekben a dedukció elvét követtem. 

Ilyen 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, 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. 
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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 komplex rendszer 

kialakítására. 

 

1.3. A disszertáció felépítése 

A disszertáció első részében áttekintem azon külső tényezőket és paramétereket, amelyek a 

statisztikai adatok alapján is jól látható nagymérvű csomagolóanyag igényt előidézték. Majd 

azon szabályozási mechanizmusok részletes elemzését, vizsgálatát folytatom, amelyek a 

csomagolóanyag és ez által a hulladékképződés alakulására nagy befolyással bírnak. Ezen 

külső tényezők alapján megvizsgálom annak indokoltságát, hogy a jelenleg alkalmazott 

tervezési eljárások struktúrája mely módon szorul módosításra. Végül kidolgozok egy olyan 

folyamattervezési eljárást, amely figyelembe veszi a szabályozási eljárásokat a termék – 

csomagolási rendszer kialakításakor. 

Az értekezés harmadik fejezetében megvizsgáltam, hogy egy környezetbarát tulajdonságokkal 

rendelkező, de egyben higroszkópos anyag párnázástechnikai szempontból fontos mechanikai 

tulajdonságai, mely módon változnak a környezeti paraméterek alakulásával. Ennek 

segítségével olyan releváns információkkal rendelkezünk majd, amely által az adott anyag 

szerkezeti tulajdonságai is megfelelő képet tudnak mutatni a csomagolástechnikai és 

ezenbelül a mozgáscsillapítás területén történő alkalmazhatóság egyes részeire. 

Az értekezés negyedik fejeztében a kutatás során elvégzett párnázási karakterisztika 

kísérleteimet mutatom be részletesen, továbbá megadok egy olyan új mérési módszert, amely 

a jelenleg használtaknál pontosabban végeredményt ad vizsgált anyag egyes jellemzőit 

illetően, főként a gyakorlati felhasználásukat figyelembe véve. Ebben a fejezetben a 
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szakirodalom áttekintése, a szabványos gyakorlat ismertetése és az általam tervezett és 

elvégzett vizsgálatok célja az, hogy bizonyítsam azon előzetes feltevést, hogy a logisztikai 

környezeti igénybevételi struktúrák, ezen belül is a hőmérséklet és a relatív légnedvesség 

szignifikáns szerepet játszik a párnázóanyagok kiválasztását és alkalmazhatóságukat illetően.  

Az értekezés ötödik fejezetében a környezeti igénybevételek függvényében alakuló párnázási 

karakterisztika rendszerszemléletű hatását vizsgálom azért, hogy kialakítsak egy döntési 

modellt. Ez segítséget nyújthat a gyakorlati szakemberek számára, hogy képesek legyenek 

eldönteni egy, esetleges más szempontokból (pl.: beszerzés, stb.) kedvező tulajdonságokkal 

bíró anyag, termék - csomagolási rendszerbe történő integrálását. Az általam kidolgozott 

értékelemzési módszer alapján, figyelembe véve a párnázóanyagok viselkedését, már a 

tervezési fázis korai szakaszában lehetségessé válik az adott csomagolási segédanyag, a 

környezeti igénybevételek függvényében történő alkalmazhatóságának megválaszolása.  
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2. Hatásmechanizmusok a termék-csomagolási rendszerek kialakításában, 

valamint az alkalmazható csomagolóanyagok körében  

2.1. Csomagolóanyagok fejlődési tendenciái 

2.1.1. A hagyományos csomagolóanyagok fejlődése 

Bár a történelem számos aspektusa ismert számunkra, a csomagolással kapcsolatos 

vonatkozások csak áttételesen lettek megközelítve. Számos szerző, bemutatta és elemezte 

(Tweede, 2005, Tschudin, 1994, McCray, 2007) hogy akár az ókorban, vagy a középkorban 

milyen „csomagolástechnikai” megoldásokat alkalmaztak. A papír, az üveg, a fa már az 

ókorban ismert anyagok voltak, mégis klasszikus csomagolástechnikai alkalmazásuk 

korlátozott volt, vagy elég sokáig váratott magára. Kifejezetten nagy áttörést – amely 

nagymérvű változást idézett volna elő és tényleges csomagolástechnikai megoldás lett volna – 

egészen az első ipari forradalom időszakáig (1769-től) nem lehet felidézni. Ebben az 

időszakban azonban mind a tudományos, mind a műszaki-technológiai fejlesztéseknek 

köszönhetően számos „találmány” látott napvilágot. Ha időrendi áttekintést végzünk a 

csomagolástechnikai fejlődése kapcsán, akkor a következő főbb mérföldköveket kell 

megemlítenünk: 

• 1809-ben a francia Appert volt az, aki Napóleon felhívására megalkotta a klasszikus 

élelmiszercsomagolást (hermetikusan lezárt üvegcsomagolás), amely a katonaság részére 

hosszabb eltarthatóságot biztosított az élelmezésben (több évvel megelőzve Pasteur által 

kidolgozott forradalmi megoldást a pasztörizálást) (Hanlon et al, 1998). 

• 1810-ben Peter Durand, Appert eljárását alapul véve, kialakítja az első fém 

konzervcsomagolást (Davis, 1967). 

• 1817-ben több száz évvel a kínaiak után, megjelenik az első papírdoboz. (Hook & 

Heimlich, 2005) 

• 1871-ben Albert L. Jones szabadalmi védettség alá helyezi a hullámpapírlemez 

technológiáját (US patent 122,023) (Davis, 1967). 

• 1880-as években kialakítják az üveg palackok gyártására alkalmas rendszert (az üveg már 

jóval korábban az ókorban ismert volt). 

• 1890-ben Robert Gair feltalálja a mai nevén kimetszett hullámpapír lemez doboz 

technológiáját (Twede& Selke, 2005). 
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Az anyagtudományok fejlődése során azonban a XIX. században egy új anyagcsalád is egyre 

nagyobb mennyiségben került be a csomagolástechnika „vérkeringésébe”. A polimerek1 

napjainkra az egyik legmeghatározóbb anyaggá váltak.  

Az első műanyag a cellulóz nitrát volt, amit 1838-ban alkotott meg A. Parker és ez 1862-ben 

került bemutatásra a nagyközönségnek. Ebből készült a celluloid, amelynek gyártása és 

üzemesítése Hyatt (1870) nevéhez fűződik. Az anyagot abban az időben is jelentős értéket 

képviselő elefántcsont helyettesítésére használták. (Selke, 2004). Az 1907-ben felfedezett 

bakelit megalkotásáig mindösszesen ez képezte egyedül a kereskedelmi műanyagok körét. A 

századforduló körül megalkotott bakelit az első szintetikus műanyag, amelyet fenol és 

formaldehid reakciójával állítottak elő. 

1920-ig a műanyagok természetéről a tudományos élet nem sok minden információval 

rendelkezett. Azonban H. Staudinger-nek egy forradalmian új elképzelése, mégpedig az, hogy 

a műanyagok és gumik mind makromolekulákból álló polimerek, teljesen új formába öntötte a 

műanyagokról alkotott elképzeléseket (Feldman, 2008). Teóriája szerint a polimereket alkotó 

monomerek, elsőrendű kémiai kötéssel molekulaláncokat (óriásmolekulákat) alkotnak, és 

ezek sokaságából épül fel egy polimer. Ez magyarázatot ad a korábban sok vita tárgyát 

képező nagy molekulatömeggel kapcsolatos kérdésekre is. A teória elfogadottságát az is jelzi, 

hogy 1953-ban H. Staudinger Nobel díjat kapott munkájáért. 

1930 óta a műanyagok fejlődése töretlen és a változatok valamint alkalmazási lehetőségek 

tárháza folyamatosan bővül, amelyet az alábbiakban a csomagolás tudományterületére 

leszűkítve részletesen ismertetek.  

A mérnöki területeken előforduló anyagok, azok egyes feldolgozási technológiái, illetőleg a 

valós alkalmazási területek természetesen folyamatosan átalakulnak, arányaik módosulnak 

(Ashby, 1992)  

A szakirodalomban a műanyagok és polimerek kifejezést szinonimaként használják. A pontos 

definíció szerint a műanyagok olyan polimerek, amelyek makromolekulák mesterséges 

átalakításával vagy kisebb molekulájú szerves vegyületekből (monomerekből), szintetikus 

úton állíthatók elő. (Pukánszky, 1995)  

 

                                                 
1 A polimerek a legszűkebb értelmezés szerint a szerves kémia olyan hosszúláncú vegyületei, amelyben 

tipikusan sok ezer elemi építőegység, monomer kötődik egymáshoz elsődleges kémiai kötéssel. (Czvikovszky et 

al, 2007.) 
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2.1.2. A polimerek szerepe a csomagolás területén 

A műanyag csomagolások kereskedelmi jellegű megjelenésének ideje a II. Világháborút 

közvetlenül követő időszakra datálható. (Selke, 2004). Az első igazi csomagolástechnikai 

alkalmazás, amelyet a fogyasztók első kézből tapasztalhattak az a PE2 fólia megjelenése volt, 

mint kenyércsomagolás. Ennek az volt az oka, hogy a PE egy olcsó és hatékony megoldást 

jelentett a viaszos papír kiváltása (Robertson, 2002). Ez volt az első műanyag csomagolás és 

egyben az első társított csomagolás is. A könnyű gyárthatóság mellett az polietilén megadta 

azt a lehetőséget is a vásárlónak, hogy a terméket megtekintse a vásárláskor. Mindez már azt 

is jelentette, hogy a műanyag csomagolás nem csak áruvédelmi és gyárthatósági funkcióban, 

hanem marketing funkcióban is versenyképessé vált, amely pedig nagyban hozzájárult a 

térhódításhoz.  

A csomagolástechnika fejlődése során a legnagyobb jelentőségű újítást a kis sűrűségű 

műanyag csomagolóanyagok megjelenése jelentette. Alkalmazásukkal könnyebb, 

flexibilisebb, formázhatóbb eszközök képezhetőek. Az újabb és újabb alkalmazások hatására 

a műanyag csomagolások egyre nagyobb szeleteket vágtak ki a csomagolóanyag 

szegmensből. 

A folyamatos térhódítások eredményeképpen az élelmiszeripar is az egyik legnagyobb 

felhasználójává vált, már a korai időszaktól kezdődően. Ennek köszönhetően az iparág 

folyamatos innovátorrá vált, ezáltal különböző felhasználási területek, alkalmazási 

megoldások jelentek meg.  A csomagolóipar területén a műanyagok bevezetésével 

folyamatosan lecserélődtek az addig alkalmazott csomagolóanyagok, eszközök. A PE ebben a 

szegmensben is jelentős tételt képviselt, és a később megjelenő anyagok (PP3, PS4, stb.) 

valamint az egyre jobban kifinomuló technológiák segítségével, zökkenőmentesen zajlott a 

műanyag csomagolások térnyerése, többek között a párnázás és a habok területén is 

(Landrock, 1995). 

Később a 70-es évek olajkrízise rávilágított a gyártási technológiák szerepére, hiszen az 

alapanyag ár növekedése mellett a technológia és tervezés fejlesztésével lehet hatékonnyá 

tenni a csomagolóeszközök és ez által a szállítások költségeit. 

                                                 
2 PE: polietilén 
3 PP: Polipropilén 
4 PS: Polisztirol 
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A 80-as, 90-es években még nem túl hangsúlyosan, de az ezredfordulón már nagy 

”hangerővel” jelent meg a műanyag csomagolásokkal kapcsolatosan az egyes 

környezetvédelmi megfontolások és vizsgálatok tapasztalatai, azok eredményeinek 

célrendszerbe foglalása. Ezek a folyamatosan bővülő és változó követelményrendszerek az 

értekezés későbbi részében kerülnek bemutatásra és elemzésre.  

A csomagolóipar és természetesen a tudományos élet különböző szegmensei a folyamatosan 

változó környezeti feltételrendszer által egyre újabb anyagtudományi újdonságokkal jelentek 

meg az elmúlt évtizedekben. A műanyagipar és az ahhoz kapcsolódó anyagtudományok, a 

folyamatos környezetvédelmi regulációk és szigorítások által folyamatosan törekednek olyan 

anyagok megalkotásán, amelyek mind a szabályozási rendszerek által definiált 

követelményeket, mind a logisztika által megkövetelt termékvédelmi és egyéb aspektusokat 

mindinkább kielégítik. 

A 2.1. ábrán jól látható, hogy például Magyarországon a csomagolóiparban szignifikáns 

szerepet játszik a műanyag felhasználása. Ez egy általános tendencia a világban is. Így nem 

meglepő, hogy a csomagolóipar jelenti a legnagyobb műanyaghulladék forrást. Nemcsak 

azért, mert a csomagolóipar használja fel az egyik legtöbb műanyagot, hanem azért is, mert a 

műanyagból készült csomagolások (főleg az egyutas5 csomagolások esetén) válnak a 

leggyorsabban hulladékká. (Pál, 2002)  

 
2.1 ábra: Csomagolási hulladékok megoszlása anyagonként (t) 2009-ben  

(Forrás: KSH, 2009) 

A műanyag csomagolásokból keletkező hulladék csökkentésére (a hasznosítás és 

újrafeldolgozás irányelvét is kielégítendő, amely későbbiekben még részletesen elemezésre 

                                                 
5 Egyutas csomagolás, olyan csomagolás, amely csak egyszeri felhasználásra alkalmas (Kertész, 2006) 
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kerül) egyre nagyobb a törekvés a biopolimerek6, továbbá az adalékanyagokkal lebomlóvá tett 

műanyagok7 fejlesztése és tökéletesítése terén. Ezekből az anyagokból készülő csomagolások 

a leghatékonyabb hulladékkezelési eljárások segítségével (pl.: a szerves újrafeldolgozás, a 

komposztálás), illetve önmagában az anyag alapvető tulajdonságaival oldja meg a 

csomagolás, mint hulladék problémáját. 

 

2.1.3. Az új típusú csomagolóanyagok kialakulása  

Ahogy már korábban is említettem számos kutató foglakozott (Fogarty, 1991, Lourdin, 1996) 

és napjainkban is foglakozik (Kyrkou, 2007, Song, 2009) olyan szerkezeti anyagok 

kifejlesztésén, amelyek által a csomagolóeszközök környezetterhelése minimálissá válik.  

Ezek a törekvések az alábbi szempontok szerint csoportosíthatók: 

- Ismert csomagolóanyag társítása új típusú csomagolóanyaggal  

- Ismert csomagolóanyag módosítása a cél elérésének érdekében 

- Új típusú anyag kialakítása csomagolástechnikai alkalmazásra 

Mindhárom csoport esetén egységes célként azonosítható a csomagolóanyag 

karakterisztikájának olyan kialakítása, melynek köszönhetően, olyan anyag kerül bevezetésre, 

amelynek műszaki karakterisztikája kielégíti a továbbiakban ismertetésre kerülő feltétel 

rendszerek paramétereit.  

A későbbiekben részletesen elemzett szabályozó mechanizmusoknak köszönhetően az elmúlt 

15-20 évben számottevő növekedés észlelhető azon anyagok körében, amelyek az 

anyagtudomány fejlődését kihasználva és a szabályozó hatásmechanizmusokat szem előtt 

tartva kerültek/kerülnek bevezetésre. Az elsődleges fejlődés és a polimerek területén 

észlelhető, amelynek tendenciáját jól érzékelteti az alábbi 2.2. ábra.  

                                                 
6 MSZ EN 13432 szerint, biológiai úton lebomló természetes polimerből előállított termékek; 
7 MSZ EN 13432 szerint, egyéb biopolimer, például fehérje, pektin anyagokból előállított polimer és más 

természetes polimer és lebomlást katalizáló adalékanyagot tartalmazó szintetikus polimer 
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2.2.ábra: Műanyag előallítás mennyiségi megoszlása földrajzilag és időben  

(Forrás: PlasticsEurope, EuPC, EuPR, EPRO and Consultic,2009) 

Mielőtt azonban kiemelném és elemezném a tendenciákat, fontos tisztázni azon „friss” 

műszaki „terminus-technicus”-okat amelyek ezen új típusú csomagolóanyagok bevezetésével 

megjelentek. 

Az ASTM8 és az EN9 szabványok szerint a degradáció egy olyan, környezeti hatások által 

előidézett irreverzibilis folyamat, amely az anyag jelentős szerkezeti változásait, 

tulajdonságainak romlását (molekulatömeg csökkenését, mechanikai tulajdonságok 

romlását…stb.) és/vagy fragmentációját okozza. A már ismert polimerek alkotóelemeik 

természetességének és degradálhatósági fokának tükrében is jól csoportosíthatóak (Shen, 

2009).  

Azt a folyamatot, amelynek során az alkalmazott csomagolóanyag a már korábban említett 

mechanikai és egyéb tulajdonságait részben vagy teljesen elveszíti számos kutató definiálta. 

(Gautam, et. al. 2007, Krzan, et.al. 2006)  

Ezen folyamatok által a csomagolóanyagban végbemenő változások olyan eredményt kell, 

hogy produkáljanak, amelynek eredményeképpen a környezet terhelése megfelelően 

definiálható módon minimálisra vagy azt közelítően kerül csökkentésre. Arra, hogy ez a fajta 

                                                 
8 ASTM D 6400:04 A komposztálható műanyagok szabványos műszaki előírásai 
9 EN 13432:2002  Csomagolás. Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható csomagolás 

követelményei. Vizsgálati program és a csomagolás végleges elfogadásának értékelési feltételei 

Európa 

Világ 

Mtonna/év 
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minimalizálás, milyen feltételrendszer mellett teljesül számos tudományos dokumentum és 

szabvány tesz különböző megállapításokat. 

Krzan és társainak 2006-os összefoglaló jellegű munkájukban (Krzan, et al. 2006) a 

különböző degradációs folyamatokon átesett és lebomlott anyagokat EDP10-knek nevezi. 

Fontos kiemelni, hogy ebben a munkában is már külön csoportot képviseltek a természetes és 

szintetikus polimerek. 

 
2.3. ábra: Biopolimerek mennyiségi alakulása 2008-2010 között  

(forrás: European Bioplastics, 2011) 

A fenti 2.3. ábrán látható statisztikai adatokból is következtethetünk arra, hogy 

biodegradálható a anyagok egyre nagyobb mérvű térnyerése prediktálható a 

csomagolástechnikában. 

A térnyerés több szempontból is kategorizálható: 

- Új alkalmazási területeken történő bevezetés: 

- Élelmiszerek csomagolására alkalmas eszközök és anyagok (Haugaard et al, 

2001; Siracusa, 2008) 

- Ipari csomagolásoknál párnázó anyagként történő alkalmazás (Mojzes, 2011) 

- Hűtést igénylő termékek hőszigetelő csomagolóanyaga (Butschli, 2010) 

- Gyógyszeripari alkalmazás, megfelelő higiéniai háttér biztosítása esetén 

(Kumar & Gupta, 2012) 

- Elektrosztatikailag érzékeny termékek csomagolása (Azlan, David, 2011) 

                                                 
10 Environmental Degradable Plastics – Környezetben lebomló műanyagok 
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- Mennyiségi növekmény 

- A fenti felsorolásban szereplő területeken történő térnyerés általi növekedés 

- A szabályozási mechanizmusok által bekövetkező növekedés 

- Az alkalmazott alapanyagok költségeinek kedvező alakulása 

A fenti új területeken történő bevezetések, valamint a mennyiségi növekmények alakulása 

számos olyan tényezőtől függ, amelyeket a disszertációm további részeiben részletesen 

ismertetek. 

 

2.2. A szabályozási alapelveket befolyásoló tényezők  

Ahhoz, hogy csomagolás területén alkalmazott szabályozási logikát illetve stratégiai irányt 

elemezni tudjuk, fontos megismerni azon tényezőket, amelyek a szabályozási metodikai 

befolyásolják. 

Az alábbi alfejezetben röviden ismertetem azon tényezőket, amelyek a szabályozási 

mechanizmusok alakulását nagyban befolyásolják.  

2.2.1. A logisztika szegmens befolyásoló hatása  

Logisztika, mint alkalmazott tudományra azt lehet mondani, hogy a XXI század tudománya. 

A mindennapi élet minden szintjén akár direkt módon, akár csak áttételesen, de megjelenik, és 

észrevehető.  

A logisztikai rendszerek, mind horizontális, mind vertikális értelemben egyre összetettebbé 

tagoltabbakká váltak. A termék előállítási és fejlesztési metodikák paralel változásával, 

átalakulásával egy időben, paradox módon a logisztikai folyamatokra szánt időtartamok egyre 

csökkennek, míg az egyes termelési egységek fizikai értelemben vett távolságai egyre 

távolodnak, egy-egy összetettebb termék, míg végső formáját elnyeri akár több kontinenst is 

átutazik. (Pánczél, 2007) 

Mindezeknek azért van óriási jelentőségük, mert fizikailag minél inkább szekventált egy 

termék gyártása, annál jobban növekszik az egyre nagyobb hozzáadott értékkel rendelkező 

termék védelmi konstrukciójához szükséges csomagolóanyag és eszköz igény.  

A termelési rendszerek nagymértékű térbeli széttagozódása a gyártóegységek széttelepítése 

miatt a csomagolóanyag felhasználás jelentős mértékben megnövekedett. A termékek 
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ilyesfajta „vándorlása” gerjesztő hatással van a csomagolóanyag felhasználásra, hiszen akár 

kétszer-háromszor is át kell csomagolni a félkész termékeket addig, amíg a termék nem nyeri 

el végleges állapotát és nem kapja meg a végleges csomagolását, amelynek szintén el kell 

viselnie azokat a felmerülő igénybevételeket, amelyek a fogyasztóig való eljutás során 

felléphetnek. (Mojzes, 2007) 

Arra vonatkozólag, hogy ezt fellépő nagy mennyiségű csomagolóeszköz igényt a termelő 

vállalatok redukálni legyenek képesek mind költség, mind felmerülő hulladékmennyiség 

szintjén, számos elképzelés született.  

Több szerző kutatta annak lehetőségét, hogy mindezen problémák elkerülése végett ideális 

megoldásként jelenik meg a többutas csomagolás (Böröcz, 2010), azonban ezen 

csomagolástechnikai rendszerek alkalmazása szinte kizárólag zárt és hibrid rendszerek esetén 

lehetséges. A többutas csomagolások problematikájával kapcsolatosan a döntési 

mechanizmusok bonyolultsági foka okán a rendszerek alkalmazhatósága még nem teljesen 

kiforrott. (Böröcz, 2010) 

2.2.2.Műszaki fejlődés/fejlesztés alakulása  

a) Csomagolástervezés problematikája 

A már elemzett logisztikai-termelési 

rendszerek átrendeződésből adódó 

csomagolási problémák megoldását sajnos 

a termelő vállalatok „csomagolástervezési 

eljárásai” sem mindig tudták, tudják 

teljesíteni. (Mojzes, 2007) 

A szállítás során a csomagolási 

rendszernek egy olyan terméket kell 

megvédenie, amelynek komponensei 

rendkívül érzékenyek lehetnek és 

korántsem biztos, hogy ellenállnak a 

szállítás, anyagmozgatás során fellépő 

mechanikai és klimatikus 

igénybevételeknek.  
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2.4. ábra: A logisztikai környezet és a csomagolás 
szintjének összefüggései  

(forrás: saját szerkesztés, Schueneman, 2000 alapján) 

optimum sérülés túlcsom. Term. fejl. 
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A 2.4. ábra mutatja, a logisztikai környezet és a csomagolás mérteke közötti összefüggéseket. 

Ezek a saját tapasztalatból és „egyéb” forrásokból származó információ alapján megtervezett 

csomagolások természetesen még mindig nem biztos, hogy el tudják viselni a logisztikai lánc 

során fellépő igénybevételeket. Ekkor lép fel a „tervezési” eljárást következő problematikája: 

a túlcsomagolás. A még mindig előforduló árukárokat csak a még jobban megerősített 

csomagolással látják biztosítottnak, amely a szélső értékek ismeretének hiányában szintén 

okozhat elégtelen védelmet és egyben túlcsomagolást. (Mojzes 2007) 

Számos termelő vállalatnál, amely a folyamatos fejlesztést tartja szem előtt, a 

csomagolástervezés problémájának köre ugyanolyan fontossággal bír, mint magának a 

terméknek a fejlesztése.  

Barmklev ábrájából (2.5. ábra) is jól kitűnik az a fajta komplexitása a termék- illetve 

csomagolástervezésnek, hogy a fejlesztési idők lerövidítésének érdekében ezeket az – 

önmagukban is – komplex tervezési eljárásokat úgy kell összekapcsolni, hogy mindinkább 

integrálódjanak. Erre vonatkozólag a dolgozatom későbbi fejezetében részletesebben kitérek. 

A csomagolástervezés komplexitásából adódóan ez a feladat egy rendkívül sok információt és 

ismeretanyagot igénylő feladat. Hiszen a termék-csomagolási rendszer általában négy 

komponensből áll, (termék → fogyasztói csomagolás → gyűjtő csomagolás → szállítási 

csomagolás) 

A rendszer minden eleme nagy 

fontossággal bír, mivel a 

logisztikai lánc egyes pontjain más 

és más feladatokat szükséges 

abszolválni. Az alábbi 2.6. ábra 

illusztrálja e területeket. 

 

 

 

 

 

2.5. ábra: Csomagolási ill. terméktervezési idők kontextusa 
(forrás: saját szerkesztés, Barmklev ábrája alapján)  
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                                 Gyártás         Elosztó központ (DC11)                Vásárlás helye 
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2.6. ábra: A logisztikai folyamatok és a csomagolási típusok közötti összefüggés.  

(forrás: saját szerkesztés, Hellström & Saghir ábrája alapján) 

A termékfejlesztés és gyártás mellett tehát ugyanolyan gondot kell fordítani arra is, hogy a 

kész termékeket károsodás nélkül (értékesíthető állapotban) és gazdaságosan juttassák el a 

fogyasztóig. Ez lényegében a csomagolástervezés feladata. 

b) Fajlagos csomagolóanyag felhasználás csökkenése  

Az a fajta igény, amely a csomagolóanyagok és eszközök egyre kisebb mennyiségben történő 

felhasználására megjelent, több aspektusból közelíthető meg, ahogy azt az eddigiekben és a 

következő fejezetekben is majd többször említeni fogom. 

A műszaki fejlettség előre haladásával számos új lehetőség nyílott és folyamatosan nyílik 

arra, hogy a termék-csomagolási rendszerekben résztvevő csomagolóanyag mennyiséget 

csökkentsük. Az ilyen jellegű lehetőségeket foglalom csoportokba az alábbi 2.1. táblázatban. 

 

2.1. táblázat: Műszaki fejlődés és azok csomagolástechnikai hatásai (forrás: saját szerkesztés) 

 

Lehetőség Eredmény 
Az anyagtudomány által megalkotott új anyagok 

bevezetése a csomagolástechnikába. 

Könnyebb, környezetbarátabb, költség hatékonyabb 

csomagolások kialakítása. 

Logisztikai mutatók javulása. 

Csomagológépek fejlődése /fejlesztése. Gyorsabb, méretpontosabb, könnyebb csomagolások 

kialakítása. 

Kevesebb selejt/hulladékképződés. 

                                                 
11 DC: Distribution Centre; Elosztóközpont 
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Informatikai és egyéb támogató eszközök, 

társtudományok igénybevétele a csomagolóeszköz 

tervezés során (CAD alapú szoftverek). 

Szimuláció, tervezés, integráció alkalmazása a 

tervezési fázisokban. 

Különböző szempont rendszerek együttes 

alkalmazása. 

Vizsgálati eljárások fejlődése. 

 
 
A fenti három fő csoport is jól demonstrálja, hogy akár az egyéb társtudományok, akár az 

anyagtudomány fejlődése milyen hatásokat tud kiváltani a csomagolástechnika területén. 

A 2.7. ábra kiválóan szemlélteti, hogy a fajlagosan felhasznált csomagolóanyag igény egy 

csomagolóeszköz esetén miként alakult az elmúlt időszakban (gyakorlatban is alkalmazott 

csomagolóeszköz példáján keresztül). 

 
2.7. ábra: Aluminium üditősdoboz tömegének alakulása az idő függvényében 

 (lb/termék, 1 lb=453g) alakulása (355ml)  (forrás: ball.com) 

 

2.2.3.Társadalmi és vásárlói átalakulások 

a) Társadalmi átalakulások  

Egy részletesen elemzett és áttekintett befolyásoló tényező tulajdonképpeni alátámasztása, az 

érvek és észrevételek verifikálása mindenképpen olyan számadatokkal is alátámasztható 

módon kell, hogy történjen, amelyek alapján, biztos alapokon nyugodva ki lehet jelenteni, 

hogy az adott tényezők befolyásoló hatással bírnak a csomagolástechnika alakulására és 

további változásaira.  

Ezek alapján a továbbiakban az egy háztartásban élő személyek számának időbeni alakulását 

emelném ki, mint amelyik alapján a hulladék mennyiség alakulása jobb értelmezhetőséget 

nyer. Iacovou és Skew (2011), valamint számos szervezet (OECD, 2008) is kiemelt figyelmet 

fordított annak, hogy az egy háztartásokban élők, mind korosztálybeli, mind létszámbeli 
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változásainak karakterisztikus átalakulása történik. A kiválasztás indokoltsága az, hogy több 

tanulmány szerint is az összesen felhasznált csomagolás mintegy 73 %-a kerül a 

háztartásokba, míg a maradék 23 % jelenti általában a szállítási, raktározási és az 

anyagmozgatási folyamatokhoz felhasznált segítő funkciójú gyűjtő és szállítási csomagolások 

mennyiségét. (APME jelentés, 1999; Bio Intelligent Service, 2008) 

Az egy háztartásban élők esetén történő változások és azok csomagolásra vetített okait a 2.2. 

táblázatban rendszereztem. 

2.2. táblázat: Az egy háztartásban élők esetén történő változások és azok csomagolásra vetített okai (forrás: saját 
szerkesztés) 

Változás Csomagolás 
mennyiségében történő 

változás 

Részletes indok 

átlagos létszám csökkenés növekedés 
A megvásárolt termékek mennyisége csökken, 
azonban a fajlagos termékre vetített 
csomagolóanyag igény növekedik. 

növekvő átlag életkor növekedés 
Alacsonyabb fogyasztás, de a fajlagos termékre 
vetített csomagolóanyag igény növekedik. 

átalakult fogyasztói szokás növekedés 
Előrecsomagolt, előkészített, illetve rendelésre 
kiszállított élelmiszerek csomagolóanyag 
igénye. 

 

b) Vásárlási szokások átalakulása 

Az internet befolyása a vásárlások típusaira jelentős mérvű, ezt már több szakirodalom is 

részletesen és számos aspektusból megközelítette és elemezte már (Park & Jun, 2003; Suri et 

al, 2003; Hamid, 2008). Az interneten történő vásárlás térhódításáról, annak megoszlásáról, 

mennyiségi adatairól jelenleg még nem állnak rendelkezésünkre hosszú távú (több mint 

tízéves) statisztikai mutatók azonban mind, ahogy azt a 2.8. ábra mutatja, egyre nagyobb 

szerephez jut számos ország esetén.  

 
2.8. ábra: Az elektronikus kereskedelmi eladások és vásárlások alakulása az EU 27 tagállamában 2010-ben (%-

ban, vállalkozások esetén) 
 (forrás: Eurostat) 
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A 2.3. táblázat adatai szerint, bár az utazásokkal kapcsolatos vásárlások a legjelentősebbek, az 

egyéb fizikailag jól tárgyiasult termékek különböző körei egyre nagyobb szegmenst képeznek 

az összes vásárlások körében. 

2.3. táblázat: Az internetes vásárlások százalékos megoszlása a vásárolt termék, a vásárló neme és országonkénti 
lebontásban (egyének vásárlásainak %-os megoszlása 2011-ben, akik az interneten rendeltek 
szolgáltatást vagy terméket) (forrás: eustat.eu) 

Ország Utazás Ruházat Elektronikai 

eszközök 

Élelmiszer és más 

fogyasztási cikk 

 Nő férfi Nő férfi Nő férfi Nő férfi 

EU 27 52 52 58 45 17 32 17 13 

Portugália 40 46 43 26 10 23 23 15 

Magyarország 35 32 44 30 11 18 7 6 

 

A megkülönböztetett termékkategóriák, amelyek a csomagolástervezés és a 

csomagolástechnikai eszközök alkalmazásának szempontjából is jól csoportosíthatóak, 

kiválóan mutatják, hogy az internetes vásárlás egyre szélesebb körben terjed el, és az internet 

segítségével megvásárolt termékek köre egyre bővül.  

Fontos kiemelni, hogy a termék vásárlások nagyobb hányada ily módon még azon 

termékeknél történik meg, ahol a logisztikai környezet és annak hatásai és esetleges időbeli 

elhúzódásai nem okoznak a termékben káros folyamatokat. Erre vezethető vissza, hogy az 

élelmiszerek internetes rendelése még viszonylag kevés százalékkal képviseltetik. Ennek 

többek között az is oka, hogy egy határozott fogyaszthatósági időtartammal illetve 

eltarthatósági idővel rendelkező termék esetén az időtényező rendkívül nagy jelentőséggel bír 

(Süle, 2009). Azonban az időtényező bizonytalansága által okozható károk elkerülése végett 

kizárólag összetett és adott esetben bonyolult műszaki megoldásokat alkalmazó 

csomagolástechnikai rendszereket lehet és szükséges alkalmazni. Ezen csomagolástechnikai 

megoldások alkalmazása azonban még számos esetben is csak költséges megoldásokkal 

lehetséges.  

 

 2.3. A szabályozási mechanizmusok fejlődése és a környezetvédelmi intézkedések hatása 

a csomagolás felhasználására, előállítására 

A csomagolástechnikai megoldások fejlődésének vizsgálata kapcsán fontos jelentőséget kell, 

hogy kapjon a csomagolás előállításával és felhasználásával kapcsolatos szabályozási 

környezet közvetlen és közvetett hatásainak a vizsgálata is. A csomagolással kapcsolatos 
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jelenlegi szabályozási rendszer elemzése előtt mindenképpen fontos kiemelni néhány olyan 

mérföldkövet, amelyek a továbbiakban jelentős befolyásoló hatással bírtak. 

A szabályozási mechanizmusok további elemzésekor csak a magyarországi, illetve a 

későbbiekben az Európai Unió által alkalmazott rendszereket elemzem, természetesen néhány 

esetben megemlítve és kitekintve más országok/kontinensek példáira is. Ennek oka, hogy az 

EU által megfogalmazott és megalkotott szabályozási mechanizmus az irányelveken keresztül 

a magyarországi mechanizmusokat is meghatározzák. 

Magyarországon, ahogy más európai államokban is a II. Világháború lezárása után kezdett 

kialakulni az a szabályozási háttér, amely a kereskedelemben előforduló termékek 

minőségével kapcsolatos követelményeket tartalmazta. Ezek a követelményrendszerek 

amellett, hogy a termék minőségére vonatkozóan írtak elő feltételeket, egyre gyakrabban 

említették a termék védelmi funkciójaként alkalmazott csomagolások megfelelőségével 

kapcsolatos követelményeket is. Mindezeknek a szabályozásoknak a kiváltó oka 

természetesen az volt, hogy a gyártó vállalatok egyre nagyobb, hosszabb és összetettebb 

logisztikai láncon keresztül tudták eljuttatni termékeiket a vevőig. Így a vevő és termelő, 

illetve a csomagoló fizikailag egyre jobban távolodott egymástól. A termék szabályozási 

rendszerek körében egyre nagyobb hangsúllyal megjelenő csomagolási előírások, újabb és 

újabb definíciókkal és előírásokkal pontosították, bővítették a szabályozási rendszereket. 

(1959. évi IV. törvény12). Természetesen az 1959-es törvény csomagolással kapcsolatos 

hivatkozása még kezdetleges volt, elsődlegesen a hibás csomagolásból, a szállítmányozás 

során fellépő káresemények felelősségi jogköreit definiálja.  

Ez a fajta megközelítés mind a szabványosítási, mind a szabályozási mechanizmusok további 

változásainál is jól megfigyelhető. Ennek lényege, hogy a csomagolást és a kapcsolódó, 

folyamatosan bővülő területeket, szinte minden esetben csak a változás illetve bekövetkezést 

követően alakítják ki, sohasem előrevetíthetően, előrejelezhető mechanizmusok alapján. 

2.3.1. A csomagolás szerepe a nemzetközi szabványosítás területén 

A csomagolással kapcsolatos szabványosítási metodikák kialakulására, majd fejlődési 

irányaira nagy befolyással voltak, mind a kezdeti időszakban, mind a napjainkban az 

anyagtudomány egyes fejlődési irányvonalai. A szabványosítási folyamatok szinte minden 

esetben az anyagtulajdonság vizsgálataival kapcsolatos szabványok megalkotásával 

                                                 
12 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
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kezdődtek és a továbbiakban váltak egyre összetettebb és szakmaspecifikusabb 

szabványokká, ahogy az a 2.9. ábrán is látható.  

A legelső anyagspecifikus – és 

csomagolással kapcsolatos szabványok 

megjelenése a II. Világháború időszakát 

követő időszakra datálható (Yam, 2009). 

A 2.4. táblázatból egyértelműen kitűnik, 

hogy a szabványosítási folyamatok főbb 

gerjesztői azon államok voltak, 

melyeknél az ipari fejlődés és termelés 

töretlenül növekedett, fejlődött.  

2.4. táblázat: Szabványosítási szervezetek megalakulásának időpontjai (forrás: hivatkozott szabványügyi 

testületek) 

Alapítása Szervezet megnevezése Rövidítés Ország 
1898 American Society for Testing and Materials ASTM USA 

1901 British Standard Institute BSI GB 

1918 American National Standards Institute  ANSI USA 

1918 Deutsches Institut für Normung DIN D 

1921 Magyar Szabványügyi Testület MSZT H 

1922 Standards Australia AS AUS 

1947 International Organization for Standardization ISO CH 

1975 Comité Européen de Normalisation CEN B 

 

Az európai kontinensen az egységes szabványügyi szervezet csak a II. Világháború után 

került kialakításra.  

Fontos azonban kiemelni, hogy ezen szervezetek létrehozása a harmonizálási folyamatok 

gerjesztőjeként, az egyes nemzeti szervezetek úgynevezett ernyő szerveként lettek kialakítva. 

Tették mindezt úgy, hogy az adott földrész vagy kontinens egységes mérési, illetve 

szabványosítási metodikák kialakítását felgyorsítsa, ezáltal ösztönözve a műszaki fejlődést, 

valamint elősegítendő a nyelvi korlátokból adódó félreértéseket és az abból adódó egyéb 

problémák elkerülését (Latimer, 1997). Mindezekre kiváló példaként szolgál a Magyar 

Szabványügyi Testület, melynek megalapítása közel 30 évvel a nemzetközi 

szabványszervezet megalapításánál korábbra datálható.  

 
2.9. ábra: Vizsgálati szabványok sorrendisége termék – 

csomagolási rendszer esetén  

(forrás: saját szerkesztés) 

Anyag vagy anyagcsoport vizsgálata 

(leendő csomagolóanyag vizsgálata) 

Anyag specifikus termék vagy szerkezet vizsgálat (leendő 
csomagolóeszközvizsgálata) 

Komplex logisztikai egység vizsgálata 

(Termék –csomagolási rendszer alkalmassági vizsgálata 
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Az első csomagolásokkal kapcsolatos szabványok az egyes szabványos csomagolóeszközök 

konstrukciós kialakítására vonatkoztak, ilyen például:  

MSZ 1805:1964 Élelmiszeres és vegyipari hordó 

MSZ 8070-1:1966 Palackok szájkiképzése. Dugós szájkiképzés 

MSZ 12436:1967 Sík fa rakodólap. Típusok. Főméretek és jellemzők 

Európai szinten a szabványosítás területén, az úgynevezett „vasfüggöny” lehullása jelentett 

újabb fontos mérföldkövet, ahogy azt a korábbiakban már említettem is. Ekkora datálható, az 

hogy az addig még csak elenyésző hányadot képviselő Magyarországon kihirdetett – 

harmonizált – szabványok száma folyamatos növekedésnek indult.13 

A nemzetközi szabványügyi testület, mind a már megalkotott szabványokat folyamatosan 

ellenőrzi, a műszaki előrehaladás fényében korrigálja és fejleszti, mind pedig új fejlesztési 

tématerületeket jelöl ki, majd e tématerületek szabványait tüzetes és körültekintő munkával 

alakítja ki. Ilyen jelenleg is működő technikai bizottságok14 a csomagolás tágabb 

szakterületén, az alábbiak szerint fejtenek ki szabályozási munkákat. A részletes és tételes 

lista a 2/a. mellékletben található.  

A nagyszámú szabványosítási bizottságok igénylik azt, hogy úgy nevezett albizottságok is 

létrejöjjenek az olyan hangsúlyos téma területek esetén, mint a szállítási csomagolások, vagy 

a csomagolás és környezetvédelem kapcsolódási köre. Az albizottsági területek megoszlása 

látható a 2.10. ábrán látható, illetve a tételes felsorolás a 2/b. mellékletben található. 

 
2.10.ábra: Szabványosítási bizottságok számának megoszlása a csomagolási területen belül.  

(Forrás: iso.org, 2012) 

                                                 
13 MSZT szabvány adatbázisa alapján. (www.mszt.hu) 
14 TC- Technical Comiteé: az ISO szervezet adott területének szabványosítási bizottsága /albizottsága   

Csomagolás 
+ környezet:

32%

Informatika+
csomagolás:

28%

egyéb 40%
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A fejezet első részében bemutatott új típusú csomagolóanyagok bevezetésével és 

alkalmazásával kapcsolatosan fontos kiemelni azt a nagymennyiségű és rendkivüli módon 

összetett és szerteágazó szabvány-rendszert, amely ezen anyagok beépülését, validálást és 

ezáltal a további fejezetekben részletesen kifejtésre kerülő alkalmazási és szabályozási 

háttérnek történő megfelelést jelenti. 

A biológiai úton lebomló műanyagok piacon való megjelenésével együtt számos téves 

értelmezés is megjelent a degradációval, a biodegradációval és a komposztálhatósággal 

kapcsolatban. Továbbá sok műanyag biodegradálhatóságot és komposztálhatóságot jelző 

címkével került/kerül a fogyasztói/ipari környezetbe, még akkor is, ha a polimer valójában 

nem képes a teljes biológiai lebomlásra, vagy nem felel meg a komposztálás 

követelményeinek. Ennek okán a kereskedelmi forgalomba kerülő bioműanyagok különböző 

közegekben (pl. komposztáló, talaj, vizes–tenger–, édesvíz és szennyvíz, valamint aerob és 

anaerob) történő lebonthatóságának vizsgálatára számos nemzetközi szabvány jelent meg, 

különböző szabványügyi testületek révén. Ezen témakörben határozott meg szabványokat az 

amerikai ASTM, az ISO, az európai CEN, a német DIN, az olasz UNI15 és a japán JIS16 is.  

A disszertáció 3. melléklete néhány, a műanyagok lebonthatóságára, komposztálhatóságára 

vonatkozó nemzetközi szabvány számát és leírását tartalmazza.  

A jelenleg hatályos és a Magyar Szabványügyi Testület által rendelkezésre bocsátott 

csomagolással kapcsolatos szabványok száma, 398 darab. A szabványok megoszlása 

csomagolási területen belül, a 2.11. ábra szerinti arányban alakul.   

 
2.11. ábra: A termék - csomagolás területen jelenleg hatályos szabványok megoszlása tématerületenként.  

(forrás: saját szerkesztés, az MSZT adatai alapján – 2013.01.)  

                                                 
15 Italian Unification Agency: Olasz szabványügyi testület 
16 Japanese Industrial Standard: Japán Ipari szabvány 
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A 2.11. ábra alapján, a szabványok megoszlási arányainak összevetése a már korábban 

ismertetett a Nemzetközi Szabványügyi Testület (ISO) által rendelkezésre álló, a jelenleg a 

TC-k által kialakított szabványosítási bizottságok arányával (2.12. ábra), jól mutatja, hogy a 

jövőben mind a környezetvédelem, mind az informatikai területek csomagolási aspektusában 

jelentős mérvű szabványosítási növekedés várható.  Ezek alapján joggal feltételezhető, hogy a 

csomagolások konstrukciós kialakítása, már a tervezés korai fázisában szabályozva lesz a 

folyamatosan megjelenő, illetve módosuló környezetvédelmi szabványok által. 

 

2.3.2. Az Európai Unió szerepe a csomagolással kapcsolatos szabályozás területén 

A 80-as években és a 90-es évek elején több állam is felvetette bizottsági (1983, Brundtland 

bizottság), konvenció (1989 – Basel), nyilatkozat (1987 - Brundtland Report), és találkozó 

(1992 –Rio De Janeiro) alkalmával, hogy a környezetvédelem érdekében a hulladékképződés 

bármilyen formájú csökkentése indokolt. 

A korábbi fejezetben ismertetett tényezők alapján 1994-re megérett a gondolat, hogy a 

csomagolás és az abból képződő hulladék kezelését az akkori unió mindenképpen valamilyen 

direktíva keretein belül szabályozza a továbbiakban. Ennek eredményeképpen született meg 

az a rendelet, amelyet mind a mai napig az egyik legfontosabb alap dokumentumnak 

tekinthetünk, és amely egyre nagyobb mérvű befolyással bírt illetve bír a technológiai, 

műszaki kutatások területén:  

az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.)  - a 

csomagolásról és a csomagolási hulladékról. 

Ezen irányelv számos olyan újdonság erejével ható paraméterrel rendelkezett, amelyek 

nagyban befolyásolták, befolyásolhatják a csomagolás fejlesztés és ez által az ipar illetve 

egyéb a csomagolóiparhoz kapcsolódó iparágak sorsát. 

Az első fontos és említésre méltó tény, hogy az irányelv a csomagolást mind rendszert kezeli, 

mivel már a definíciók felsorolásakor megkülönbözteti a termék-csomagolási rendszerek 

egyes szereplőit, a fogyasztói-, a gyűjtő- és a szállítási-csomagolás fogalmait. 

A csomagolás, mint hulladék esetén a 75/442/EGK irányelvben leírtak szerint jár el a 

definíciók alkalmazásakor. 
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Az irányelv egy olyan komplex és többszintes átfogó javaslatot ír le, melyet az alábbi Maslow 

féle piramis (2.12. ábra) csomagolásokra átültethető változatával lehet a legszemléletesebben 

érzékeltetni. 

 
2.12. ábra: Csomagolás hulladékként történő semlegesítési változatai  

(forrás: saját szerkesztés) 

A direktíva útmutatást fogalmaz meg az alábbi területeken: 

- A csomagolás, mint hulladék mennyiségének csökkentése olyan „minimalizálási” és 

megelőzési elveket követve, melynek segítségével, egyfelől a termék védelmi rendszere 

kielégítő szinten marad úgy, hogy a logisztikai lánc során fellépő igénybevételekkel 

szemben ellenálló, másfelől konstrukció a lehető legkevesebb csomagolóanyagot 

felhasználva kerül kialakításra. 

- A termék csomagolási rendszer lehetőség szerint mind több komponense, további 

használatra alkalmas legyen, ezáltal is elősegítve a hulladék képződés csökkentését a 

többszöri újrahasználata által. 

- Amennyiben a rendszer valamely komponense nem használható újra, úgy a direktíva 

több változatot is definiál a csomagolás „sorsával” kapcsolatosan. Ezek között a 

legfontosabb a hulladékként begyűjtésre kerülő csomagolóanyag újrahasznosítása, 

melyen eredményeként a különböző csomagolóanyagokból újra gyártóművi új 

csomagolóanyag vagy egyéb termék állítható elő. 

- Természetesen vannak olyan anyagok és esetek melyeknél a fentiek nem 

alkalmazhatóak, így a hulladékká vált komponens hasznosítását más formában 

szükséges kivitelezni. Ilyen megoldásként számos csomagolóanyag esetén 

megvalósítható, mind műszaki, mind gazdaságossági szempontok alapján, ez az 

energetikai hasznosítás.  
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- Számos logisztikai vagy egyéb más szempont előfordulhat, melynek során a fenti 

változatok nem megfelelő megoldást eredményeznek. Ilyen esetekre és a folyamatos 

műszaki fejlődés eredményeként, már a 1994-ben külön említésre került a 

komposztálható és teljesen új elemként a biológiailag lebomló csomagoló anyagok-, 

mint preferált csomagolóanyagok köre. Mivel disszertációm több fejezetében is 

foglalkozom ezen csomagolások problematikájával, így most ezen anyagok 

bemutatásától eltekintek. 

- Abban az esetben, amikor akár a szelektív gyűjtés általi újrahasznosítás vagy a 

környezet barát csomagolóanyagok alkalmazása nem lehetséges, a direktíva erre is utal. 

Ilyenkor a csomagolás, mint hulladék egyedüli semlegesítési lehetősége a diszpozíció, 

aminek eredményeként a csomagolóanyag rövidebb vagy hosszabb időtartam alatt 

lebomlik, vagy egyéb úton megsemmisül. Ezen hosszú folyamat során végbemenő 

változások során a csomagolóanyagból típustól függően káros komponensek, összetevők 

távozhatnak. Ezek az összetevők a bioszféra különböző pontjain megjelenve káros 

hatással tudnak lenni, így ezen anyagok körét a szabvány egyfelől definiálja, másfelől 

mértéküket tiltja vagy valamilyen mennyiségi határhoz köti. 

Amellett, hogy a direktíva fenti változatok szerinti irányzatokat definiálja, javaslatot fogalmaz 

meg a csomagolások, hulladékká válásánál jelentőséggel bíró jelölési és adatrögzítési 

feladatokkal kapcsolatosan is. A direktíva az egyes csomagolóanyagok hasznosítási értékeire 

vonatkozólag is definiál előírt értékeket. 

A 94/62 EK irányelv a következő évtizedre nagyban befolyásolta az összeurópai szabályozási 

metodikát. Az irányelv 6 cikkében megfogalmazott százalékos hasznosítási arányok betartása 

nehéz feladatnak bizonyult, hiszen számos ország, mind a határidőig történő bevezetéssel, 

mind a végrehajtással vagy erőteljes késedelmet szenvedett vagy egyszerűen a gazdasági és 

egyéb környezet által vezérelve nem tudott megfelelni a leírtaknak. 

Az irányelv alapjaiban nem változva, csak részleteiben, illetve a későbbi bizottsági 

határozatok által mélységében finomodva, továbbra is a mértékadó szabályozási formának 

tekinthető, mely a jövőben várhatóan a szabályozási rendszerek szigorodása által, csak 

bővülni, részleteiben finomulni fog tovább. További a szabályozási mechanizmust 

befolyásoló dokumentumok a disszertációm 4. mellékletét képezik. 
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2.3.3. A magyarországi szabályozás elemzése 

Mérföldkőnek igazán az 1976. évi IV. törvény az élelmiszerekről megjelenése tekinthető, 

melyben először említik az első Élelmiszerkönyv szükségességét, és amelyben már számos 

paragrafusban szerepelnek a csomagolással kapcsolatos követelmények.  

Ezen törvénnyel nagyságrendileg egy időben már megjelentek és kihirdetésre került számos 

úgynevezett termékszabvány (elsődlegesen élelmiszerek területén), amelyek teljesen 

ellentétes irányú elképzelések volt az akkori gyakorlattal. Az akkori szabványok 

kezdetlegessége azonban már számos dokumentációt, kötelezettséget írt elő, amelyek a 

csomagolásokkal kapcsolatosan még napjainkban is aktuálisak, természetesen módosított és 

bővített formában. Ilyen például a csomagolások megnevezések nyelvezetére, a mennyiségek, 

űrtartalmak és egyéb jelölések pontos azonosítására, definiálására vonatkozó előírások, 

szabványok. 

Magyarország tekintetében a csomagolás és annak szabályozási mechanizmusa a szocializmus 

idején hasonlóan, úgymond paralel működött a nyugat európai országok mellet. A 

csomagolások kialakítására, gyártására és vizsgálatára vonatkozó szabványok esetén 

hasonlóan a nyugati országok szabványaihoz, ahol minden nemzeti szervezet elvégezte a 

nemzetközi szabvány honosítását (pl. DIN ISO). Ez hazánkban is megtörtént általában 

kétféleképen, vagy a magyar szabványügyi testület akkori szervezete honosította (MSZ ISO) 

vagy az úgynevezett „keleti blokk” által lett honosítva (MSZ ISO KGST).  

Természetesen a rendszerváltás után a szabványok egységesítése, honosítása egyfelől 

felgyorsult, másfelől átalakult. Ezáltal a szabályozási mechanizmusok egyre nagyobb mérvű 

egyezőséget kezdtek mutatni. 

Az első és könnyen észrevehető tény, hogy a rendszerváltás közvetlen következményeként a 

csomagolásokkal kapcsolatos szabványok száma hirtelen megugrott. Ennek alapvető okai arra 

vezethetőek vissza, hogy a rendszerváltást megelőzően az ipar számára rendelkezésre álló 

MSZ KGST típusú szabványok 1990-ben hatályukat vesztették. Mindezek után a már 

visszavont szabványok pótlása elengedhetetlenné vált, hiszen a megváltozott piaci környezet 

diktálta követelmények egyértelműen megkövetelték a vállalatoktól – még a megváltozott 

feltétel rendszer ellenére is – azt, hogy a termék-csomagolási rendszerek kialakítása, illetve 

verifikációs metódusa szabványos körülmények között történjen.  
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Ennek eredménye az, hogy a már visszavont „MSZ KGST” típusú szabványokat leváltották 

az ISO betűjelzéssel a nemzetközi – akkor még elsősorban nyugat európai jelöléssel is ellátott 

– MSZ ISO típusú szabványok. 

A szabványok magyarországi kihirdetésének dátumai, a kihirdetett szabványok darabszámai 

egyértelműen mutatják ezt a fajta váltást, hiszen nagy darabszámban honosították a 

szabványokat az 1990 évek első felében. Természetesen az akkor kihirdetett nemzetközi 

szabványok homologizációja azóta folytatólagos.  

A másik egyértelmű változás már jóval nagyobb időszakot ölel fel és tulajdonképpen 

folyamatosan egyre növekvőbb tendenciát mutat. Ez az egyértelmű irány pedig a 

Magyarországon kihirdetésre kerülő csomagolás témájú szabványok nyelvezetében 

keresendő. Hiszen a 1990 évek úgynevezett nagy átállása után lassan bekövetkező szabvány 

„ frissítések” – ami ebben az esetben a vizsgálati és egyéb csomagolási témájú szabványok 

korszerűsítését jelenti – minden esetben már idegen nyelven – ezen belül is angol nyelven 

születtek meg. Ennek eredményeként a jelenleg is aktuális szabványok túlnyomó része, 

melyek az elmúlt években jelentek meg, már kizárólag angol nyelven kerültek kihirdetésre. 

A rendszerváltás után következő időszakban, amelyben a Magyar Köztársaság egyre több 

területen fejtette ki harmonizációs törekvéseit a csomagolás sem képzett kivételt. 

Természetesen a folyamatos ipari átalakulás, a megváltozott piaci és jogi feltételrendszer által 

viszonylag hamar bekövetkeztek a változások a szabályozási rendszerben. Miután az ország 

nyíltan vállalta integrációs törekvéseit, így a szabályozási mechanizmusok hazai átalakítási 

már a nemzetközi szabályozások fényében történt. Már 1991-ben az úgynevezett brüsszeli 

megállapodásban rögzítésre kerül a csomagolás (igaz csak áttételesen a környezetvédelmi 

aspektusban, a hulladék képződés és semlegesítés kapcsán). Többnyire ennek 

eredményeképpen került kihirdetésre 1995-ben a LVI. Törvény, amely a „környezetvédelmi 

termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról”, amely elsőként említi 

a csomagolóanyagokat, mint jelentős hulladékképző, és amellyel kapcsolatosan a fellépő 

környezeti terhelések ellentételezéseképpen un. termékdíj fizetésre kötelezettek a törvényben 

megfogalmazott résztvevők. Az ország uniós csatlakozása előtt még tovább folytatódott a 

törvényalkotás a csomagolás, mint jelentős hulladékképző-témában. 2000-ben megalkották a 

hulladékgazdálkodási törvényt (XLIII. Törvény), amelyben a csomagolás, mint hulladék 

kezeléséről semlegesítéséről alkottak szabályozást. Az Európai Parlament és a Tanács 

94/62/EK irányelve és az ennek való megfelelést szolgáló 94/2002.(V.5.) Kormányrendelet 

határozza meg a csomagolások hasznosítására vonatkozó követelményeket. A fentieknek 
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eredményeképpen létrejött Magyarországon is – a nyugat európai államokban már a 90-es 

évek közepén bevezetett – „újrahasznosítható” csomagolások jelölése és ezzel összefüggően, 

egy koordináló szervezet égisze alatt működő begyűjtési rendszer. Így a felhasználók, akik 

csatlakoztak a rendszerhez egy bizonyos mértékű licensz díj ellenében áthárították a tejesítést 

a koordináló szervezetre. A rendszer nem volt kötelező érvényű, hiszen aki magára vállalta a 

begyűjtést és az ezzel járó extra feladatokat, annak mindezt nem volt szükséges végrehajtania.  

A rendszer alapja az óta is érvényben van, de természetesen mind jogi, mind végrehajtási és 

mind operatív szinten számos változás történt. Több a témában szakértő is ezeket a 

változásokat úgynevezett időszakokra bontotta (Fekete 2009, 2010), ezek az időszakok 

elsődlegesen a termékdíjas eljárás valamely főbb pontjait érintő dologhoz köthetőek. A 

változások az alábbi területeken történtek elsődlegesen: 

- termékdíj tétel [Ft/kg] 

- bevallási / beszedési forma [önbevallás, egyéb] 

- termékdíj fizetésre köteles termékek köre [csomagolóeszköz, stb.] 

- fizetésre kötelezettek köre [gyártó, forgalmazó, stb.] 

- termékdíj kalkulációjának módja [díjtétel, tovább forgalmazás, stb.] 

- csomagolás termékdíja alóli mentesség szabályai 

- csomagolás termékdíjának átvállalási lehetőségei 

A rendszer az idő folyamával egyre részletesebb és ez által bonyolultabbá vált, ami nagyrészt 

annak is volt köszönhető, hogy a csomagolással kapcsolatos terminus-technicusok, a kezdeti 

időszakban szinte teljese mértékben általános megfogalmazásban kerültek kihirdetésre (2.5. 

táblázat), ezáltal alapvető definíciós tévedések is fellelhetőek voltak.  

2.5. táblázat: Csomagolás definíciós változásai a szabályozási rendszerben (forrás: saját szerkesztés) 
 
időszak definíció  

1996 -2002 csomagolóeszköz termék(ek) vagy kisebb csomagolóeszközök befogadására, egységbe 

fogására, megóvására, kezelésére, szállítására, csoportosítására és 

kínálására használt és kialakított ideiglenes védőburkolat, amely e 

törvény 2. számú mellékletében felsorolt anyagból készült (1995.évi 

LIII. Törvény, 20. § j) pont), továbbiakban: Kt. 

2002- től  csomagolás csomagolás: csomagolóanyag, -eszköz, illetve olyan termék, amelyet 

termék, áru befogadása, megóvása, kezelése, szállítása, csoportosítása és 

kínálása érdekében felhasználnak (külön fogyasztói-, gyűjtő- szállítási 

csomagolások) (94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) a) 
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továbbiakban: Cskr 

2005 kereskedelmi 

csomagolás  

alkoholtermék, sör, bor, köztes alkoholtermék, üdítő ital, szörp, 

ásványvíz, kristályvíz, szikvíz, valamint az ivóvíz – csomagolása, 

továbbá a műanyag (bevásárló-reklám) táskák. Kt. 20. § zs) 

2005 műanyag 

(bevásárló-

reklám) táska 

„a műanyag (bevásárló-reklám) táska (az eladási helyen történő 

megtöltésre tervezett és szánt táska, valamint az eladás helyén eladott, 

megtöltött vagy ott történő megtöltésre tervezett és szánt eldobható 

táska, amennyiben csomagolási funkciót lát el)” 10/1995. (IX. 28.) KTM 

rendelet 4. sz. melléklete, továbbiakban: Ktmr 

2008 műanyag 

(bevásárló-

reklám) táska 

„műanyag zsák és zacskó (beleértve a kúp alakút is) (az eladási helyen 

történő megtöltésre tervezett és szánt zsák és zacskó, valamint az eladás 

helyén eladott, megtöltött vagy ott történő megtöltésre tervezett és szánt 

eldobható zsák és zacskó, amennyiben csomagolási funkciót lát el) etilén 

polimerekből vagy más műanyagból  

2009 kereskedelmi 

csomagolás  

A kereskedelmi csomagolások közé az új definícióban felsorolt 

italtermékek Cskr. szerinti fogyasztói (elsődleges) csomagolása tartozik, 

ide nem értve a címkét és kupakot. 

2009 többutas 

csomagolás 

GTIN specifikáció alapján besorolható, kizárólag akkor minősülnek 

többutas csomagolásoknak, ha 1. alkalmas többszöri felhasználásra, 

2. bejelentették a többszöri használatot a vámhatóságnak,3. az ügyfél 

olyan nyilvántartást vezet, amelyből egyértelműen megállapítható az 

újrahasználható csomagolás kezelése, felhasználása, forgása. (Bartos, 

2009) 

2012 Csomagolószer Csomagolószer fogalomkörébe tartozik a csomagolóeszköz, a 

csomagolóanyag és a csomagolási segédanyag (pl: párnázóanyag, stb.) 

ez utóbbi kettőt nevezzük összefoglaló néven egyéb csomagolószernek. 

(2011. évi LXXXV. Törvény, 1.§) 

 

Egyéb feltételrendszerként említhető továbbá például még a GTIN17 specifikáció, amely 

alapján kizárólag akkor minősülnek többutas csomagolásoknak, ha 1.) alkalmas többszöri 

felhasználásra, 2.) bejelentették a többszöri használatot a vámhatóságnak, 3.) az ügyfél olyan 

nyilvántartást vezet, amelyből egyértelműen megállapítható az újrahasználható csomagolás 

kezelése, felhasználása, forgása. (Bartos, 2009) 

Az Európai Unió csomagoláshoz kapcsolódó szabályozásának magyarországi átültetése már a 

bővítés előtt megkezdődött. Azonban számos olyan csomagolással kapcsolatos terület alakult 

ki, amelyeknél az egységes Európai Irányelvek formájában megalkotott szabályozási 

                                                 
17 GTIN: Globális Kereskedelmi Áruazonosító Szám - Global Trade Item Number 
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mechanizmusok a továbbiakban kettősséget mutattak, mivel a szabályozási alapelv az 

Unióban önkéntességet ír elő a nemzeti szabványok kialakításakor. Ebből eredően számos 

olyan miniszteri rendeletbe foglalt szabvánnyal találkozhatunk, amelyek a fentiek alapján így 

harmonizálnak az EU-s iránymutatásokkal. 

 2.4. Csomagolóanyag fejlődés és a szabályozási háttérrendszerek összefüggései 

A fenti fejezetekben már elemzett csomagolóanyagok és azok felhasználási adatai stagnáló, 

lassan csökkenő tendenciát mutatnak, ahogy azt a 2.13. ábra is mutatja. Ha megvizsgáljuk 

statisztikai adatokat, akkor jól látható, hogy mind az Európai Unió 27 országának, mind 

Magyarországnak az egy főre jutó csomagolási hulladék mennyisége csak kis mértékben 

mutat csökkenő tendenciát, ennek okai: 

- az elemzett műszaki, technológiai és szabályozási mechanizmusok területén 

rendkívüli a fejlődés, így ez által fajlagos mennyiségi csökkenés tapasztalható (pl. 

termék/csomagolás tömegarány), 

+ a korábban ismertetett logisztikai (gyártásdiverzifikálás), társadalmi (pl. öregedő 

társadalom), vásárlási (e-vásárlás) átalakulások hulladékgeneráló hatás jelentkezik. 

 
2.13. ábra: Egy főre eső csomagolási hulladék mennyisége évenkénti és országonkénti lebontásban  

(forrás: eurostat adatok alapján, saját szerkesztés) 

A csomagolóanyagok mennyiségi megoszlása jól elkülöníthető a 2.14. ábrán is  
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2.14. ábra: Csomagolási hulladékok anyag szerinti megoszlása az EU 15 tagországában 1998-2008 között 

 (mtonna) (Forrás: http://epp.eurostat.ec.europa.eu) 

 

Ezen statisztikai adatokat mindenképpen érdemes az alábbi hazai statisztikai mutatókkal 

együtt is megvizsgálni (2.15.a) és b) ábra) : 

 
2.15. ábra: Műanyag csomagolóeszközök forgalma Magyarországon ( a) értékben, b) mennyiségben) 2000 és 

2009 között  

(forrás: KSH adatok alapján, CSAOSZ) 

Bár az Uniós országok gazdasági helyzete elég széles skálán mozog, de hazánk statisztikai 

adatsorából kiindulva is szembetűnő, hogy a mind a csomagolóeszköz árak, mind a 

mennyiségek növekedést mutatnak és további növekedés prognosztizálható (Nagy, 2010). 

Hasonló emelkedést mutat a műanyag hulladék tőzsdei árának alakulása is, ahol például az 

LDPE tonnánkénti ára 2002. (08 hó) és 2007. (08. hó) között 283 euróról 547 euróig 

emelkedett (Delgado et al 2009). 
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A fenti táblázatokból levonható csomagolástechnikai következtetések: 

- bár az egy főre jutó csomagolási hulladék mennyiség enyhe csökkenést mutat 

(2.13. ábra), a csökkenés csak a felhasznált / alkalmazott csomagolóanyagok 

arányainak átrendeződéséből adódik (2.14. ábra). Ennek alátámasztása, hogy 

például a műanyagcsomagolás termelés nagymérvű növekedést mutat (2.15. ábra)  

o A polimer csomagolások növekedésének aránya több okra vezethető vissza: 

� Fajlagosan alacsonyabb tömeget képviselnek azonos szintű, de más 

csomagolóanyagból kialakított csomagolás esetén. (pl.: italos palackok) 

� A szabályozási rendszerek korlátozott mértékben alkalmasak a 

fogyasztás / felhasználás csökkentésére.  

- Bár a technológiai fejlődés által az egy termékre eső csomagolás mennyisége 

csökken, a termelési és termék diverzifikációk növekedés generálnak. 

A csomagolások úgynevezett 5R18 megközelítésű alkalmazásában várható talán a legnagyobb 

változás, hiszen a fent elemzett szabályozási háttér kialakítása alapvetően ezen mutatók 

alakulásában tud számottevő további változást eredményezni. (2.16. ábra) 

 
2.16. ábra: Csomagolási hulladékok felhasználási aránya 2005-2008 között  

(forrás: eurostat) 

Ezen mutatóknak azonban negatív hatásai is vannak, a logisztikára és annak egyes 

szegmenseire:  

 
                                                 
18 5R: (Reuse, Recycle, Reduce, Rot, Renew,) újrahasználat, újrahasznosítás, minimalizálás, komposztálhatóság, 

felújítás)  

Újra 
hasznosítás 

Égetés Lerakó 
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Újrahasznosítás esetén: 

- Növekvő szállítás igény:  

� begyűjtési feladatok ellátása újrahasznosításhoz. 

- Válogatási, feldolgozási költségek megjelenése. 

- Rendszer kialakítási költségek. 

Újrahasználat esetén (Böröcz, 2010): 

- Növekvő szállítás igény:  

� több utas csomagolóeszközök visszaszállítása. 

- Növekvő adminisztrációs és nyomon követési költségek. 

- Növekvő javítási és egyéb költségek.  

Komposztálhatóság esetén: 

- Az újrahasznosítási rendszerbe kerülve negatív hatással bír. 

- Csak bizonyos környezeti feltételek teljesülése esetén működik. 

Természetesen a negatív hatások mellett a fenti irányelvek vitathatatlan és korábban már 

ismertetett előnyökkel is járnak. 

A népességi és társadalmi mutatók prognosztizálható alakulása hasonlóan befolyással bírnak, 

és: 

- az ismertetett mind korfa (öregedő) szerinti, mind létszámbeli átalakulás 

(„household”19 méretek), 

- a társadalmilag egyre nagyobb elfogadással rendelkező „új” típusú vásárlási 

szokások,  

gerjesztőleg hatnak a csomagolóanyag igényre. 

 

A fenti mutatók alapján jól látható, hogy még a szabályozási háttér egyre nagyobb mérvű 

szigorodása (visszaforgatási arány, stb.) és egyre szélesebb körű bevezetése (országok bővülő 

köre), valamint a társadalom környezettudatos tájékoztatása, hozzáállása sem tudja 

ellensúlyozni a társadalmi (vásárlás) és termelési metodika (termelésdiverzifikálás) 

átalakulásból adódó csomagolóanyag és -eszköz gerjesztő igényt.  

Az anyagtudomány segítségével egyre szélesebb körben alkalmazható anyagok (potenciális 

környezetbarát csomagolóanyagok) köre, a fenti szabályozási (EU rendeletek) és 

szabványosítási (ISO) eljárások esetén, jelenleg csak az anyagok alapvető (környezeti 

                                                 
19 Household: egyháztartásban élők létszáma 
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hatásainak) tulajdonságainak verifikálásával és bevezetéshez szükséges vizsgálatokkal 

foglalkozik. 

Ezen új típusú és egyes területeken bevezetésre kerülő anyagok még számos olyan, a 

csomagolástechnika és a logisztika számára rendkívüli fontossággal bíró tulajdonsággal 

rendelkeznek, amelyeket még nem ismerünk és az azokhoz szükséges méréstechnikai 

eljárások még kidolgozásra, kedvezőbb esetben módosításra szorulnak (lásd. 2.17. ábra). 

Ezen anyagok és eszközök köre a már validált környezetbarát tulajdonságok ismeretében és 

az csomagolástechnikai alkalmazhatósággal (pl.: párnázóanyag, stb.) kapcsolatos 

ismeretanyaggal együtt tudják csak kifejteni kedvező tulajdonságukat, melyeknek 

köszönhetően a diverzifikált termelési rendszerek során alkalmazott termék-csomagolási 

rendszerek védelmi rendszerében bevezetésre és alkalmazásra kerülnek.  

 
2.17. ábra: Csomagolóanyagként történő alkalmazáshoz szükséges információk csoportosítása 

(forrás: Saját szerkesztés) 

 

2.5. A termék és csomagolástervezési metodikák kapcsolódása, jelentősége 

Ahhoz, hogy tiszta képet tudjuk alkotni a csomagolástervezés és ehhez kapcsolódóan a 

csomagolóanyag és csomagolás fejlesztés komplexitásáról, rövid szakirodalmi áttekintését 

kell, adni a teméktervezésről. A termék tervezési metodikák folyamatos fejlődését 

megfigyelhető a folyamatos fejlődésével a rendszer komplexitása is egyre növekedett. 

 

termék-csomagolási rendszerek védelmi 
rendszerében történő alkalmazás 

Környezetbarát tulajdonságok ismerete, vizsgálata 
pl: lebomlás, degradálhatóság 

Alkalmazhatósággal kapcsolatos ismeretanyag, vizsgálat 
pl: anyag, szerkezet, illetve rendszerszintű vizsgálatok pl:párnázás, 

áteresztőképesség, stb.) 

Szabályozási rendszerben történő megfelelés validálása Pl: „termékdíj 
mentesség, engedélyezés  

+ 

+ 
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2.5.1.Tradicionális tervezés 

Eredetileg a tervezés néhány ember felelőssége volt, akik aztán kifejlesztették a koncepciót, a 

tervet, a prototípust és megvolt az a tudásuk, hogy ezt a tervet, milyen módon kell legyártani. 

Ezen a szerkezeten belül, ágazati blokkok alakultak ki a tervezésre, a gyártásra, az 

összeszerelésre, a minőségre, a beszerzésre, stb., aminek az eredménye a „falon túli” (’over-

the-wall’) tervezési módszer lett, mint ahogy azt Ranky (1997) is leírja. Ebben az eredeti 

struktúrában egy ágazat sem vállalt felelősséget az egész tervezésért, így a metódus számos, 

ma már könnyen felismerhető és mérhető hátránnyal rendelkezett. 

 

2.5.2. Kooperatív tervezési eljárás 

Ahogy a technológia fejlődött, látszott, hogy fenti tervezési folyamat csak kicsit vagy 

egyáltalán nem ellenőrzi a költséget, a minőséget és az időt, azokat a kulcsterületeket, 

amelyeken egy vállalat jövedelmezően versenyezhetett egy piacon. 

A tervezési folyamat hatékonyságának három mérőszáma (Ullman,1997): 

- a költség,  

- a minőség és  

- az idő.  

Az 1980-as évek második felében, válaszul e problémára, létrejött a kooperatív tervezés 

(továbbiakban: CE20) vagy, ahogy a szakirodalom még említi: szimultán tervezés.  

A koncepció 1988-ban lett először név szerint megemlítve, az USA Védelmi intézete által. 

Azonban a definíció talán legmegfelelőbb leírását Cleetus (1992) adta: 

„ A kooperatív tervezési eljárás egy olyan integrált és szimultán tervezési - fejlesztési 

metodika, mely lehetővé teszi a termék és a hozzá kapcsolódó egyéb folyamatok szimultán 

fejlesztését, úgy hogy figyelembe veszi a vevő igények és a fejlesztő csoportok által 

megfogalmazottakat, valamint alkalmazza a termék teljes életciklusára vonatkozó főbb 

követelményeket is.”21 

                                                 
20 CE: Concurrent Engineering: Szimultán tervezési eljárás 
21 Eredeti megfogalmazás: „Concurrent Engineering is a systematic approach to the integrated and concurrent 

development of a product and its related processes, that emphasizes response to customer expectations and 

embodies team values of cooperation, trust and sharing in such a manner that decision making proceeds with 

large intervals of parallel working by all life-cycle perspectives, synchronized by comparatively brief exchanges 

to produce consensus” 
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A 90-es évek közepéig a kutatók a szimultán tervezés kutatását kizárólag a termelés 

optimalizálás területére leszűkítve vizsgálták (Wiendahl, 1998). 

Az első olyan jellegű publikációk melyek a termék- és termeléstervezés, logisztikai 

aspektusait vizsgálja, legelőször a 90-es évek második felében jelentek meg úgy mind 

Wiendahl (1998), Dowlatshahi (1999), Howard (2003) által. 

Ekkor már jól megfogalmazhatóak voltak azok az előnyök, melyek ezen eljárás kibővítésével, 

segítségével és alkalmazásával elérhetőek voltak: 

- Fejlesztési kiadások csökkenése 

- A fejlesztéstől a piacra dobásig tartó időtartam csökkenése 

- A fejlesztési és gyártási költségek csökkenése 

- A folyamatok stabilitása 

- A minőség emelkedése 

- A gyártásütemezés javulása 

Azzal hogy a mind időben, mind költségben jóval kedvezőbb mutatók érhetőek el az 

úgynevezett hagyományos tervezési eljárásnál, ezen metodika folyamatos térnyerése és az 

alkalmazási területeinek bővülése volt előre vetíthető.  

A következő ábrán (2.18.) a tervezési során fellépő költségek alakulása látható. 

A 2.19. ábra azt illusztrálja, hogy a metodika alkalmazásával a folyamatok ideje, jelentős 

mértékben lerövidíthetőek. 

 
2.18. ábra Tervezési költségek alakulása az idővel  

(forrás: Bergman & Klef (1994)) 
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2.19. ábra: A terméktervezési idők alakulása hagyományos (felső) és szimultán tervezési módszerrel (alsó)   

(forrás: saját szerkesztés) 

A szimultán tervezéssel (CE) szinte egy időben jelent meg a Moduláris tervezés22 (Corbett et 

al 1991; Shanchez 1993; stb). Ezen metodika alapja, hogy a terméktervezés során alkalmazott 

komponenseket minél nagyobb számban modularizáljuk, akár egységesítsük (pl.: beszerzés, 

stb.), valamely elvek alapján. Ezen metodika fejlődéséről többek között Huang (2000) írása 

nyújt átfogó képet.  

 

2.5.3.Differenciált szempontok integrálása tervezéskor 

A szimultán vagy párhuzamos tervezési metodika legfőbb erénye a multidiszciplinaritás. 

Mivel megfelelő alkalmazásával egyesíteni, egységesíteni, optimalizálni lehet a 

terméktervezést. Azonban a legfőbb erény mégis csak az, hogy mindezen optimalizációs 

feladatokat még a tervezési fázisban végre lehet hajtani, megkönnyítve a gyártás és egyéb más 

további feladatokat. Fontos azonban kiemelni, hogy ahogy már Dowlatshahi (1999) is leírja, a 

terméktervezés fő mozgató eleme, az hogy akár különböző aspektusok, különböző súlyokkal 

képviselhetik magukat.  

A következő ábrán (2.20.) a szerző három különböző „környezetet” kategorizál. 

                                                 
22 Moduláris tervezés:speciális tervezési eljárás melynek során a felhasznált  komponensek  kialakítása független 

a rendszer változásaitól  (Sanchez, 1993) 
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2.20. ábra: A tervezést befolyásoló „környezet” összefüggései  

(forrás: saját szerkesztés, Dowlatshahi (1997&1999) alapján) 

Az ábra néhány - akkoriban új - tervezést befolyásoló tényezőt is említett, hiszen ekkor lett 

először külön kategóriába sorolva a Logisztikai szempontú tervezés a párhuzamos tervezés 

területén. Korábban voltak már a tárgykörben kutatások és publikációk, de azok, mindig egy 

adott rész probléma megválaszolásával kapcsolatosan értekeztek úgy, mint:  

- a BOM23 logisztikai aspektusai (Foo et al.,1990)  

- a vevői igények befolyása a gyártási logisztikára (Mather, 1992) 

- a gyártási és dokumentációs költségek csökkentése (Cherf, 1995) 

Fontos kiemelni azonban, hogy a terméktervezési alapelveket számos megközelítésből ki 

lehet alakítani. Ennek megvalósulása az úgynevezett „Design for X – DfX” a kifejezés 

lényege, hogy a tervezési eljárás alapelve egy „X típusú” megközelítésen, alapon nyugszik. 

Ilyen eljárások lehetnek: 

• Design for assembly (DfA) – Összeszerelés központú tervezés 

• Design for disassembly (DfD) – Szétszerelés központú tervezés   

• Design for ease of use (DfeU) – Könnyen kezelhetőség központú tervezés   

• Design for maintenance (DfM) – Fenntartás központú tervezés   

• Design for manufacture (DfM) – Gyárthatóság központú tervezés   

• Design for quality (DfQ) – Minőségközpontú tervezés   

                                                 
23 BOM: (Bill Of Materials): Agyagjegyzék, amely felsorolja, hogy milyen és mennyi alapanyag, nyersanyag, 

segédanyag, alkatrész szükséges a végtermék előállításához. Azon kívül, hogy meghatározza a bruttó 

szükségletet, arról is tájékoztatást ad, hogy a szükségletnek mikor kell rendelkezésre állnia a gyártás folyamatos 

fenntartásához. Azt is meghatározza, hogy az alkatrészek, nyersanyagok viszonya milyen egymáshoz, és a 

végtermékhez (Földesi et al. 2006).   
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• Design for reliability (DfR) – Megbízhatóság központú tervezés   

• Design for reuse (DfrU) – Újrahasználat központú tervezés   

• Design for cost (DfC) – Költség központú tervezés   

• Design for environment (DfE) – Környezet központú tervezés 

• Design for Logistic (DfL) – Logisztika központú tervezés 

• Design for Sustainable Packaging (DfSP) – Fenntartható Csomagolás központú 

tervezés 

Ki kell azonban emelni azt, hogy e tervezési aspektusok nem egy időben szorosan egymást 

követve kerültek a köztudatba, hanem napjainkig bezárólag folyamatosan elhúzódva. Számos 

esetben valamely külső tényező (például szabályozási háttér megváltozása, vevőigények 

megváltozása) hatására, mint ahogy azt korábbi fejezetben részletesen ki is fejtettem. 

A fenti logisztikai megközelítés így tehát már akár előzményének is tekinthető a csomagolás 

és annak megtervezésével kapcsolatos paraméterek a teljes rendszerbe való integrálását is. 

2.5.4. Logisztikai szempontú tervezés hierarchiája 

A logisztikai megközelítés fontosságának számos oka volt, de elsődlegesen olyan okokra 

vezethető vissza a térnyerés, mint például az alkalmazott logisztikai rendszerekben (termelés, 

szállítás, csomagolás, tervezés) rejlő: 

- Rejtett idő tartalékok 

- Rejtett költség tartalékok 
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Termelési Logisztika 

 

Logisztikai 
mérnökség 

Logisztikai szempontú 
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Szállításközpontú 
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1. modul: Beszerzés 
központú tervezés 

2. modul: Gyártást 
elősegítő tervezés 

3. modul: Termelési 
vonalak 

1. modul:  
Gyártási folyamatok 

2. modul: Gyártás- 
tervezés és irányítás 

3. modul: 
Alapanyagok 

1. modul: 
Csomagolóanyagok 

2. modul: Csomagolás 
vizsgálatok 

3. modul:  Csom. terv. 
tulajdonságok 

1. modul: Szállítási 
mód 

  2. modul: Száll. köz-         
pontú terv. kritériumai 
 

3. modul: Szállítási 
előírások 

Logisztikai  
szempontú tervezés 

tényezői  

4. modul: 
Csomagolási előírások 

 

4. modul: Üzem 
elhelyezkedése 

4. modul: Tervezési 
attribútumok 

Az alábbi ábra (2.21.) is a logisztikai szemlélet részleteit definiálja. 

2.21. ábra: A logisztikai szempontú termék tervezés komponensei, hierarchikus felbontása  

(saját szerkesztés Dowlatshahi ábrája alapján) 

Ahogy az a fenti ábra összefüggéseiből is jól kitűnik, a „logisztikai” szempontú termék 

tervezés egy külön szegmensében szerepelnek a csomagolással kapcsolatos kérdéskörök. 

Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy a csomagolás szegmens alatt szereplő kérdéskörök 

még külön modulként szerepelnek, és számos olyan akkoriban még nem központi kérdést nem 

említ, melyek napjainkban már mind a logisztika, mind a csomagolás terén rendkívül nagy 

fontossággal bírnak. 

 

2.5.5. Csomagolásközpontú tervezés megjelenése 

A fentebb leírt a termék-tervezési metodikák különböző fejlődési szegmenseivel foglalkozó 

kutatásoknál egyértelműen észrevehető, hogy a csomagolástervezés problémaköre nem jelent 
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meg (Back,1983; Ulrich&Eppinger, 2004; Pahl, 2005), de ha meg is jelent, akkor sem teljes 

és átfogó szegmensként. 

Az első olyan publikációkra, amelyek a külön a csomagolástervezés logisztikában betöltött 

szerepével és majd annak fontosságával foglalkozik egészen a 90-es évek második feléig, 

illetve a 2000-es évek elejéig kellett várni. (Johnsson, 1996, 1998; Raper, 1999). Ezen 

szakirodalmak már kiemelt figyelmet szentelnek annak, hogy a csomagolástervezés megfelelő 

kialakításával számos logisztikai mutató kedvező irányban módosítható.  

A hazai szakirodalom ez irányú első említése (Pánczél, 2003) publikációja, amely azért is 

kiemelt fontosságú, mivel e publikáció már számos napjainkban elfogadott, de akkoriban még 

az ipar által kevésbé elfogadott és ismert tényezőt is említ úgy, mint laboratóriumi szimuláció, 

stb. 

Fontos kiemelni, és jól mutatja azt a tényt, hogy a korábbi fejezetben leírt tényezők által a 

tervezési metodikák is jelentősen átalakultak, komplexitásuk egyre növekszik.  

Bramklev és társainak (2007) publikációja, valamint Bramklev (2007) doktori disszertációja 

már részletesen kifejti és koncepcionálisan leírja az egy lehetséges Termék és 

Csomagolástervezési metodika folyamatát. A folyamat verifikálása a disszertációjában 

részletesen le is van írva.  

A termék-csomagolás rendszerek tervezési folyamatának részletese elemzése a korábbi 

fejezetben már megtörtént, így a továbbiakban ettől már eltekintek.  

Szükséges megemlíteni, hogy a Bramklev által kialakított és verifikált átfogó modell 

(IPPkgDP)24, napjainkra már nem nyújt teljes körű támogatást mivel több olyan tényezőt is 

figyelmen kívül hagy melyek napjainkra elkerülhetetlenek, ezek között a legfontosabbak: 

- Környezettudatos tervezés speciális aspektusai 

- A szabályozási rendszerek (elsődlegesen környezetgazdálkodási) figyelembevétele 

- Új csomagolóanyagok a rendszerbe integrálhatóságának lehetősége 

 

2.5.6. Környezetközpontú csomagolástervezés 

Az előző pontban ismertetett tervezési metodikák első kritikái a szabályozási hátterek 

megváltozásával tehető nagyságrendileg egy időbe (Rozenfeld et al 2006). Rozenfeld ekkor 

                                                 
24 IPPkgDP: Integrated Product and Package Development Process: Integrált Termék és Csomagolás Fejlesztési 

–Tervezési Folyamat (Barmklev, 2005) 
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már javasolja, hogy a Bramklev által bevezetett PDP25 és PkDP kifejezések mindenképpen 

bővítésre szorulnak, így a továbbiakban „S” mint Sustainable, vagyis fenntartható kifejezés is 

jelenjen meg.  

Ennek oka az volt, hogy a már jól ismert LCA26 vagyis élet cikluselemzések már széles 

körben elterjedt módszert jelentettek (Hundal, 2002, stb.) Ezen módszer alkalmazása már több 

területen is bizonyítást nyert, hogy az életciklus elemzések megfelelő segítséget nyújtanak a 

tervezési és alkalmazási területek környezetgazdálkodási mutatóinak, mind kedvezőbbé 

alakításához. Számos szerző foglalkozott munkájában az LCA és a csomagolás aspektusaival, 

ilyen volt például Oki (2000), Sonneveld (2000) és mások. 

Az LCA mellett még több olyan stratégia, eljárás létezik, amelyek akár külön-külön, akár 

együttesen alkalmazva számos addig rejtett tartalék kiaknázására alkalmas. 

Amint azt korábban is leírtam, a termék illetve csomagolás tervezés kérdésköre szervesen 

összetartozik, számos kapcsolódási pont található. Így ezek alapján például a QFD27 mint 

eljárás, kisebb modifikációkkal ugyan, de alkalmazható a csomagolástervezés témakörében is.  

A terméktervezésből már ismert folyamatot illetve részfeladatokat összekapcsolva a korábbi 

fejezetben ismertetett csomagolástervezéssel szemben támasztott követelményekkel, számos 

hasonlóságot figyelhetünk 

meg. 

Az alábbi táblázatban (2.6.) 

néhány példát láthatunk 

ezzel kapcsolatosan.  

A táblázat mindenegyes 

nyíllal összekötött 

kettősének egy-egy 

minőség – ház felelhet meg 

(HoQ).  

A QFD ilyetén alkalmazásának nagy előnye a megszokott tervezési módszerekkel szemben, 

hogy kihasználja a korábban már részletesen elemzett Concurrent Engineering - ből adódó 

                                                 
25 PDP: Product Development process: Termékfejlesztési folyamat; PkDP: Packaging Development Process: 

Csomagolásfejlesztési folyamat (forrás: Bramklev) 
26 Life-Cycle Analysis: Életciklus elemzés 
27 Quality Function Deployment (továbbiakban: QFD) 

 

termékvédelem, marketing szempontok, 

tájékoztatás, stb. 

csomagolóanyag választás, egységrakomány 

képzés, halmazolhatóság, értékesítési reláció stb. 

termék - csomagolás rsz. geometriai méret 

rendszere, szállítóeszköz megválasztás, stb. 

gyártási rendszerbe illeszthetőség, 

termeléstervezés, raktározási- , rakodási terv, stb. 

A termék – csomagolási rsz. komponenseinek 

minőség ellenőrzési vizsgálatai, a teljes, töltött 

szállítási csomagolás alkalmassági vizsgálata  

2.6. táblázat: A QFD részei (forrás: saját szerkesztés, Johanyák ábrája 
alapján) 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.006



 

51 
 

lehetőségeket és így létrejön a kommunikáció és csoportmunka a piackutatás, a tervezés, a 

beszerzés, a minőségbiztosítás, a logisztika és a gyártás szakemberei között. A minőségjavítás 

mellett a legfontosabb eredmény az, hogy a fejlesztéshez szükséges időt ezzel is 

csökkenthetjük (Chan, 2002). 

Hasonlóan a QFD eljáráshoz a DfE stratégia is alapvetően a terméktervezés problémaköréből 

indult ki. A folyamatosan szigorodó környezetvédelmi szabályok – feltételek, valamint a piaci 

igények által született meg ez a stratégia. A DfE stratégia alapelvei az alábbiak: 

• A környezetbarát életút biztosítása a tervezés fázisában 

• A környezetet legkevésbé terhelő megoldások kiválasztása 

– a felhasznált anyagok, 

– az alkalmazott technológiák, 

– a használat, 

–az elhasznált termék újrahasznosítása 

terén. 

Termék-csomagolási rendszerek tervezésekor, környezetszempontú optimalizálásakor a 

tervezni kívánt rendszer életútjában (tervezéstől az életút végéig) számos olyan pont van, 

amely kiemelt szereppel bír az optimalizáció szempontjából.  

 

A DfE és a QFD együttes hatásai a csomagolástervezésre 

Mackenzie (1997) és Wong (2000) már leírják annak szükségszerűségét, hogy a 

terméktervezési folyamatok kizárólagos vevő orientáltságát meg kell osztani. Hiszen a 

vásárlói szokások átalakulásából (részletesen elemezve a disszertáció korábbi fejezetében), 

valamint a szigorodó követelmények (szintén részletesen elemezve a disszertáció korábbi 

fejezetében) miatt egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezetvédelem a vásárlói és ipari 

bevezetési döntésekkor. Így tehát elkerülhetetlenné válik az, hogy a DfE eljárás szempontjait 

a terméktervezés és ebből fakadóan a szervesen hozzá kapcsolódó csomagolástervezés 

folyamataiba - eljárásaiba beintegráljuk. 

Rahimi és Weidner (2002), valamint Wong és Juniper (2002) részletesen elemzi és ismerteti a 

DfE eljárás QFD-be való integrálásának lehetőségeit, amelyet azonban kizárólag a 

terméktervezés témakörére szűkítve értelmezik. Wong és Juniper által említett GQFD28 

                                                 
28 Green Quality Function Deployment 
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folyamat már teljes mértékben integrálta a DfE súlyponti kérdéseit. Az így létrejött mátrixot 

már HoE29 néven nevezik, kihangsúlyozva és külön említve a környezetgazdálkodási 

súlypontokat. 

Az általános, integrált termék-csomagolás rendszer tervezési modellek szintjén, tehát 

Bramklevnél még nem, azonban Bucci modelljében már szerepel a környezetvédelem 

kérdésköre. Ugyanitt Bucci igaz, hogy csak példaként, de említi már a DfE eljárás 

integrálásának lehetőségét a QFD-be, a csomagolástervezés területén.  

A fent leírtak alapján, jól látható, hogy a termék és a csomagolás tervezések összefonódása, 

bár nem túl régmúltra vezethető vissza, de egyre szervesebb egységet képez annak érdekében, 

hogy a vevői és egyéb iparági igénynek való megfelelés mind nagyobb mérvű legyen.  

 

2.6. Szabályozási mechanizmusokat figyelembe vevő is csomagolási folyamattervezési 

metodika bemutatása 

Ahogy azt a korábbi fejezetekben részletesen kifejtettem a termék- csomagolási rendszerek 

kialakítása egy rendkívül összetett folyamat. Az ismertetett szabályozási mechanizmusok 

egyre nagyobb hangsúllyal történő befolyása, ezt a komplex feladatot, tovább nehezíti.  

Annak érdekében, hogy a szabályozási mechanizmusok alkalmazása a tervezési részfeladatok 

megfelelő helyén és idejében megtörténjen, kidolgoztam egy tervezési modellt.  

Ezen modell alkalmazásával lehetségessé válik: 

- aktuálisan alkalmazott termék – csomagolási rendszerek felülvizsgálata 

- új rendszerek, szabályozási és termék - csomagolási rendszerkövetelmények 

figyelembevételével történő kialakítása. 

A korábbiak alapján, a következő követelményeket és alapinformációkat kell figyelembe 

venni (Mojzes, 2007). 

� A termék sajátosságaiból - érzékenységéből eredően mérlegelendőek az alábbi 

paraméterek: termék geometriai mérete, termék tömegközéppontja, érzékenység külső 

hatásokkal szemben, lehetséges elhelyezési pozíciói, stb. 

                                                 
29 House of Ecology  
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� Az értékesítési reláció, avagy a szállítás útvonala alapján megoldandó kérdések: 

kibocsátó hely és a fogadóhely közötti távolság, kibocsátó hely és a fogadóhely között 

érintett éghajlati övezetek, stb. 

� Szállító eszközök szempontjából fontos ismeretek: szállítási ágazat, szállító-, 

anyagmozgató eszközök teherbírása, megrakodási illetve lerakodási jellemzők, szállító 

eszköz rakfelülete, raktérfogata, stb. 

� A potenciálisan felhasználható csomagolóanyagok ismeretéből adódó kérdések: 

hagyományos, homogén csomagolóanyagok, társított csomagolóanyagok, eszközök, az 

üres csomagolószerek és a kész csomagolások térfogatigénye, stb. 

� Szabványos egységrakományképző eszközök köre: szabványos, nagyméretű 

csomagolóeszközök, szabványos rakodólapok használata különböző szállítóeszközhöz 

illeszkedő anyagokból.  

� A csomagolással (fogyasztói, gyűjtő, szállítási) kapcsolatos szabályozási előírások, 

követelmények ismeretköre: nemzetközi egyezmények, Országos rendeletek, nemzetközi 

szabványok, EU előírások. 

Az általam kialakított tervezési modell folyamatábrája a következő (2.22.) ábrán látható.  
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2.22. ábra: Szabályozási és tervezési kritériumokat is figyelembe vevő csomagolástervezési folyamat  

(forrás: saját szerkesztés) 
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2.7. A tervezési metodika alkalmazhatóságának vizsgálata 

Annak érdekében, hogy a kidolgozott tervezési metodika alkalmazhatóságát megvizsgáljam 

és alátámasszam, több olyan tervezési és vizsgálati programot hajtottam végre. Ezen ipari 

feladatok keretein belül, a korábban alkalmazott termék-csomagolási rendszerek módosítása 

és/vagy megtervezése volt a cél. A megtervezett és kialakított, illetve megvizsgált 

csomagolási rendszerek alkalmazásával, a csomagolási rendszer komponensei alkalmassá 

váltak arra, hogy: 

- a szabályozási mechanizmusok által támasztott előírásoknak megfeleljenek, 

- a vevői igényeket kielégítsék, 

- a logisztikai lánc során fellépő igénybevételek ellen megfelelő védelmet 

biztosítsanak. 

Az elvégzett tervezési és vizsgálati feladatok közül, két termék és azok csomagolási 

rendszerének kialakítását értékelését ismertetem részletesebben. A táblázatok (2.7. és 2.8.) 

pontjai alapján könnyen összehasonlítható a két védelmi rendszer különbözősége. Az 

összehasonlítások esetén alkalmazott értékek, a vizsgálatok, a vevői visszajelzések, illetve a 

konkrét tervezési és vizsgálati feladat megbízójának visszajelzéseiből lettek kialakítva. 

2.7. táblázat: Csomagolási rendszerek összehasonlítása -1 (saját szerkesztés) 

Termék:  
szabadidős hűtőgép 

Eredeti csomagolás Új csomagolás 

kialakítás felülnézetből 

 
 

Alkalmazott 
csomagolóanyagok és  
csomagolási segédanyagok 

5 rétegű HPL30 doboz 
alsó és felső EPS tálca 
4 db EPS élvédő 
2 db pántszalag 

3 rétegű HPL doboz 
alsó és felső méhsejt tálca 
4 db papír élvédő 
méhsejt papír oldalfal (párnázat) 
2 db pántszalag 

Logisztikai lánc csak egységrakományos szállítás  egységrakományos és egyedi 
szállítás (futárszolgálat)  

Igénybevétel mértéke (1-5) 2 5 
Ellenállóképesség az 
igénybevételeknek (1-5) 

3 2 

Vevői elégedettség (1-5) 3 1 
Környezetvédelmi előírások 
figyelembevétele (1-5) 

4 1 

Költség (1-5) 3 3 
Jelmagyarázat: 1: nagyon kedvező; 5: nagyon kedvezőtlen 

                                                 
30 HPL: Hullám Papír Lemez 
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2.8. táblázat: Csomagolási rendszerek összehasonlítása -2 (saját szerkesztés) 

Termék:  
elektronikai alaplap 

Eredeti csomagolás Új csomagolás 

kialakítás felülnézetből 

  
Alkalmazott 
csomagolóanyagok és  
csomagolási segédanyagok 

3 rétegű HPL31 doboz 
PU lágyhab párnázat 
1 db antisztatikus fólia tasak 
 

3 rétegű HPL doboz 
keményítő alapú hab párnázat 
 

Logisztikai lánc csak gyűjtő dobozos szállítás 
6db/gyűjtő doboz (kontinentális) 

egyedi szállítás (futárszolgálat) 

Igénybevétel mértéke (1-5) 
 

2 5 

Ellenállóképesség az 
igénybevételeknek (1-5) 

3 2 

Vevő elégedettség (1-5) 2 1 
Környezetvédelmi előírások 
figyelembevétele (1-5) 

4 1 

Költség (1-5) 3 2 
Jelmagyarázat: 1: nagyon kedvező; 5: nagyon kedvezőtlen 

 

A fenti két példa is jól alátámassza azt a feltételezést, hogy a környezetvédelmi szabályozások 

által támasztott feltételek megfelelő időben történő alkalmazása esetén, olyan termék –

csomagolási rendszerek alakíthatóak ki melyek több szempont figyelembevétele esetén is 

teljesítik az előzetesen ismert kritériumokat. 

                                                 
31 HPL: Hullám Papír Lemez 
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3. Higroszkópos tulajdonsággal rendelkező biodegradálható csomagolóanyag 

mechanikai tulajdonságainak vizsgálata  

Jelen fejezet keretein belül olyan, egy potenciális párnázó anyag logisztikai csomagolási 

funkcióival összefüggő vizsgálatokat végeztem el, melynek keretein belül a logisztikai 

környezet paramétereit is figyelembe veszem. Mindezt annak érdekében, hogy információt 

nyerjek, melynek birtokában a csomagolóanyag egyes szerkezeti tulajdonságait megfelelő 

módon azonosíthatjuk és felhasználhatjuk a csomagolástervezés további szegmenseiben. 

3.1. Hagyományos poliolefin alapú párnázóanyagok kritikai elemzése 

3.1.1. A logisztikai környezet által támasztott követelmények definiálása 

Ahogy azt már disszertációm korábbi fejezetében részletesen kifejtettem, a logisztikai láncok 

egyre összetettebbek és egyre hosszabbak. Ennek eredményeként a logisztikai környezet 

egyre összetettebb és komplexebb igénybevételeket generál, amelyekkel szemben a termék 

csomagolási rendszereknek ellen kell állniuk annak érdekében, hogy a termék sérülés nélkül 

jusson el a végpontig.  

Alapvetően a logisztikai környezet kifejezés egy olyan gyűjtő megnevezés, mely magába 

foglalja a logisztikai lánc (szállítás-tárolás-anyagmozgatás) során fellépő, mind klimatikus, 

mind mechanikus igénybevételeket. 

Az alábbi egyszerűsített ábra illusztrálja a klimatikus igénybevételek modelljét. (3.1. ábra)  
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3.1 ábra: Termék és csomagolást érő klimatikus igénybevételek  

(forrás: saját szerkesztés) 

Természetesen a fenti ábra nem teljes körű, hiszen függően a termék illetve csomagolási 

segédanyagok saját alaptulajdonságaitól, az igénybevételek köre egyfelől bővülhet – 

módosulhat, másfelől az egyes igénybevételek határértékei változhatnak. 

A logisztikai lánc során fellépő igénybevételek jelentőségét több kutató is kiemelten vizsgálta 

(Rouillard, Sek, Perry, 1996; Pánczél, 2009; Kipp, 2008, stb.). Számos publikáció 

foglalkozott többek között egyes termékek tulajdonságaiból kiinduló speciális 

kérdéskörökkel. (Chonhenchob, Singh, 2005; Aba et al, 2012., Jarimopas, Singh, Saengnil; 

2005, stb.) Továbbá a logisztikai környezet egy-egy különleges, de nem elhanyagolható 

igénybevételével és annak egy-egy termék-csomagolási rendszerre gyakorolt hatásával. 

(Rouillard, Sek, 2000, Singh J, Singh SP, Joneson, 2006.) 

Mivel az igénybevételeket már számos publikáció részleten taglalta, így a továbbiakban csak 

abból az aspektusból vizsgálom meg a kérdéskört, amelynek segítségével lehetséges a 

hipotézisemben megfogalmazott kérdések megválaszolása.   
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3.1.2. Hagyományos szintetikus polimer alapú párnázóanyagok kritikai elemzése 

A csomagolástechnikában jelenleg alkalmazott párnázóanyagok terén túlnyomó részt 

képviselnek a szintetikus műanyag alapú habosított anyagok. 

Ezek különböző szempontok szerint osztályozhatóak, mint ahogy az alábbi ábra (3.2. ábra) is 

jól mutatja. 

 
3.2. ábra: Szintetikus habok csoportjai  

(forrás: saját szerkesztés, Gautam, 2006 alapján) 

A csomagolástechnikában alkalmazott polimer párnázó habok az alábbiak:  

- poliuretán (PU) alapú lágy illetve keményhabok, 

- extrudált vagy expandált polisztirolhabok (XPS32, EPS33), 

- polietilén habok (PE, E-PE). 

A rázásra, illetve ütésre kényes termékek esetén még jelenleg is a legelterjedtebben használt 

polimerek az expandált polisztirolhab (EPS), a poliuretán (PU), illetve a polietilén (PE) 

különböző változatai.  

1) Az EPS alkalmazásának jelenlegi széleskörű elterjedése több okra vezethető vissza. Az 

alapanyag könnyen beszerezhető és viszonylag olcsó. A habosító formaszerszám 

kialakítása tetszőleges, így akár bonyolult alakú is lehet és olyan fészkek (3.3. ábra), 

formaidomok, támasztó felületek, stb. kiképezhetők, hogy mind a termékhez, mind a külső 

burkolatot képző dobozhoz jól illeszthetők. A habosítás arányában különböző karakterű, 

azaz más és más rugó-csillapítás karakterisztikájú formahabok állíthatók elő és így jól 

illeszthetők a becsomagolandó termék tömegéhez. 

                                                 
32 XPS: eXtruded Polystyrene 
33 EPS: Expanded Polystyrene 

Szintetikus Habok

Hőre lágyuló 

Hőre keményedő 

Nyitott cellás szerkezetű

Zárt cellás szerkezetű

Kemény habok

Félkemény habok 

Részben flexibilis habok

Flexibilis habok
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A polisztirolhabok általában keménységüknél és 

viszonylagos merevségüknél fogva főként a nagy 

ütések csillapítására alkalmasak. Hátránya a 

polisztirol alapanyagnak, hogy újrahasználata 

szinte megoldhatatlan. Újrahasznosításának van 

egy olyan formája, hogy a visszagyűjtött polisztirol 

habidomokat durva darálón ledarálják és kisebb 

méretű, főként szirom alakú darabokká aprítják és 

ezeket a dobozba ömlesztve a termék körül 

kialakuló üres tereket töltik ki. 

2) A poliuretán habok, mint csomagolástechnikai párnázó anyagok formába nem 

habosíthatók, tehát azokat lemezekben hozzák forgalomba a gyártók és a termékhez 

megfelelő alakzatokat külön kivágással vagy egymáshoz illesztéssel kell elkészíteni. Ezek 

a poliuretán lányhabok kifejezetten kis fajlagos 

terhelésre alkalmasak (3.4. ábra). 

A poliuretán kemény habok egy vagy két 

komponenses kivitelben szintén alkalmazásra 

kerülnek, méghozzá oly módon, hogy a főként 

bonyolult alakú termékeket védőfóliával beburkolják, 

majd az egy vagy két komponenses anyagot a szabad 

résbe benyomják, ahol felhabosodva a fennmaradó 

üreget kitöltik.  

Párnázási szempontból a poliuretán lágyhaboknak a rugó-csillapítás karaktere rendkívül 

kedvező, hiszen azok mind zárt, mind nyílt cellás kivitelben, mind ütés, mind rázás 

igénybevételt követően szinte maradéktalanul visszanyerik eredeti alakjukat és sem 

késleltetett alakváltozással, sem maradandó deformációval nem kell számolni. 

Lágyságuknál fogva a tartós rázás során fellépő kis energiájú, de széles 

frekvenciaspektrumú rázási hatásokat is igen jól csillapítják. Alkalmazásának az szab 

határt, hogy csak viszonylag kis fajlagos terhelés elviselésére képesek. 

A kemény poliuretán habok gyakorlatilag úgy viselkednek rázás és ütés hatására, mint a 

polisztirolhabok. Merev karakterűek, viszonylag nagy fajlagos terhelést elviselnek, 

 
3.3. ábra: EPS formaidom  

(forrás: saját készítés) 

 
3.4. ábra: PU lágyhab csomagolás 

(forrás: saját készítés) 
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azonban az ütés hatására bekövetkező alakváltozásuk kevésbé rugalmas és a 

viszkoelasztikus34 alakváltozás során jelentős maradó deformációval kell számolni. A 

kisintenzitású tartós rázások csillapítására ugyanúgy kevésbé alkalmasak, mint a 

polisztirolhabok. A kemény poliuretán habok csomagolástechnikai előnye, hogy bonyolult 

alakú tárgyak esetén az ún. dobozba habosítási technológiával gyakorlatilag 

formaszerszám nélkül a teljes szabadtér kitölthető.  

Poliuretán habokból szintén készítenek sziromszerű darabokat, melyek ömlesztve 

helyeznek be a szabad terek kitöltésére. Alkalmazásának határt szab, hogy a kemény 

poliuretán habok porzásra erősen hajlamosak, felületük eldörzsölődik és ha, a 

csomagolandó anyag nincs kellő gondossággal porzáró burkolattal ellátva, akkor jelentős 

porképződéssel kell számolni. 

3) Napjainkban főként a megmunkálhatóság és a változtatható anyagminőségek okán egyre 

inkább elterjednek a polietilén (PE) alapú habszerkezetek. Ezen anyag alkalmazásánál 

habok szintén csak lemez formában gyárthatóak., 

ezért konkrét alkalmazáskor ezeket a habokat 

kivágással meg kell munkálni, ami sokszor 

rendkívül összetett feladat és a szabásminták miatt 

jelentős anyagveszteséggel is számolni kell. (3.5. 

ábra)  

PE habok alkalmazása esetén a párnázási funkciót 

betöltő teljes vastagság előállítására alapvetően két 

változat ismert:  

- Viszonylag vékonyabb (pl. 10mm) PE lemezeket 

úgy alkalmazzák, egy vastagabb párna 

létrehozásakor hogy az egyes rétegeket a termék felfekvési alakjának megfelelően 

kivágják, majd a szükséges rétegszámot a megfelelő sorrendben hővel egymáshoz 

laminálják és így nyerhető az alakos formaidom.  

- A gyártástechnológia során egy viszonylag vastagabb (>10mm) párnázóanyagot 

állítanak elő, majd hajtogatásos eljárással megnövelik a párnázóanyag vastagságot. 

                                                 
34Azokat az anyagokat, amelyek mind viszkózus folyással, mind rugalmas alakváltozással válaszolnak egy külső 

nyíró erő hatására, viszkoelasztikus anyagoknak nevezzük (McKenna, 2002) 

 
3.5. ábra: Hajtogatott és kimetszett PE 

hab párnázat  

(forrás: saját készítés) 
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- A fenti változatok technológiai keveréke, amikor egy átlagosan 2-5mm vastagságú 

párnázó anyagot laminálnak össze egy 30-50mm vastagságú párnázóanyaggal. Ennek a 

változatnak több előnye is van:  

� a két hab karakterisztika tetszőlegesen kombinálható, 

� a kimetszéses- hajtásos technológia kedvezően kombinálható, 

� könnyű hajtogatásból adódóan, kedvező logisztikai mutatók. 

 

A polietilén habnak csomagolástechnikai szempontból van egy olyan kedvező 

tulajdonsága, hogy kevésbé abrazív35 hatású a felülete, ezért festett vagy egyéb módon 

felületkezelt termékek esetén kevésbé koptatja a párnázóanyaggal érintkező felületeket, 

továbbá kevésbé hajlamos porzásra.  

Az alábbi táblázatban (3.1. táblázat) foglalom össze a fent elemzett hagyományos polimer 

párnázóanyagok tulajdonságait. A táblázatban 1–5-ig történő értékelés alapján osztályozom a 

párnázóanyagokat (1: nagyon kedvező; 5: nagyon kedvezőtlen) és amelyeknek értékeit 

laboratóriumi és szakirodalmi tapasztalataim alapján állapítottam meg. 

3.1 táblázat: Hagyományos párnázóanyagok összehasonlítása (forrás: saját szerkesztés) 

 

 

3.1.3. Alternatív, illetve új típusú párnázóanyagok  

Korántsem mondható, hogy a szintetikus polimer alapú műanyagokat használták kizárólag 

csomagolástechnikai párnázási célokra. Annak érdekében, hogy a logisztikai környezet által 

                                                 
35 Abrazív: latin eredetű szó, jelentése: koptató 

 EPS 
 hab 

PU –  
lágy hab 

PU –
kemény hab 

PE  
hab 

Mechanikai csillapítás - ütés 3 3 4 2 

Mechanikai csillapítás - rázás 2 4 3 2 

Gyártástechnológia igény (szerszám, gép, stb.) 5 2 2 2 

Környezeti ellenállóképesség (hőm., r.H. stb.) 1 2 2 1 

Elektrosztatikai alkalmazhatóság 2 4 3 2 

Környezetgazdálkodási hasznosíthatóság 4 5 5 3 

Költség rangsor (előállítás+alapanyag) 3 2 4 2 
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támasztott mechanikai és klimatikus igénybevétel együttesek megfelelő módon abszolválva 

legyenek, számos megoldási változat és próbálkozás történt.  

- Hagyományos (egyéb) alapanyagokból kialakított párnázóanyagok, mint például: 

o Méhsejt papír 

o Gyűrt papír 

o Papír idom 

o Fareszelék 

Ezen anyagok mind mechanikai, mind egyéb specifikus akár párnázási 

karakterisztikájának elemzését nem részletezem a továbbiakban terjedelmi okok miatt. 

 

- Új típusú párnázóanyagok köre 

Azzal kapcsolatosan, hogy a disszertációm fejezetein belül mit tekintek új típusú 

csomagolóanyagnak, fontos visszatekinteni a korábbi fejezetben már definiált biodegradációra 

és ezek alapján azon csomagolóanyagokra, melyek megfelelnek a környezetvédelemmel, 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozási mechanizmusoknak. 

A továbbiakban kizárólag egy keményítő alapú hab vizsgálataival és csomagolástechnikai 

párnázóanyagként történő alkalmazásának problematikájával foglalkozom. 

Főként az Egyesült Államokban már évtizedekkel ezelőtt egyedi csomagolástechnikai 

célokra, mind pattogatott kukoricát, mind extrudált kukoricapelyhet, mint ömlesztve 

kezelhető térkitöltő anyagot felhasználták (Klempner & Sendijarevic, 2004). Ebben az 

időszakban nem annyira a környezettudatosság volt a kiinduló cél, hanem az a tény, hogy 

ezek az anyagok könnyen és viszonylag olcsón elérhetőek voltak. Alkalmazási újdonságként 

jelent meg, hogy az extrudált kukorica pelyhet műanyag fóliazsákba helyezték (3.6. ábra), 

majd lehegesztették, így ezt a térkitöltő párnát helyezték a termék köré.  

 
3.6. ábra: Fóliatasakba elhelyezett keményítő alapú hab szirmok  

(forrás: saját szerkesztés) 
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3.2. Párnázóanyag mechanikai tulajdonságainak vizsgálata 

Akár a hagyományos szintetikus polimerek, akár a bioműanyagnak tekinthető anyagok főként 

akkor alkalmazhatóak csomagolástechnikai célra, ha erre valamilyen eljárással alkalmassá 

teszik, és ennek eredményeként teljesíti a csomagolástechnikai célként megfogalmazottakat.  

A csomagolástechnikai cél alatt azt értjük, hogy:  

- az anyag viselkedjen a mechanikai igénybevételek hatására oly módon, hogy lehetőleg 

a maradó deformáció minél csekélyebb legyen és az igénybevétel után a 

visszaalakulás a lehető legkisebb késleltetéssel történjen meg,  

- a logisztikai folyamatban előforduló hőmérsékletváltozatokra lehetőleg minimálisan 

változtassa méret tulajdonságait, továbbá a változó légnedvesség tartalom ne 

befolyásolja a mechanikai tulajdonságait és a nedvességet ne szívja magába, azaz ne 

legyen higroszkopikus,  

- ne legyen továbbá elektrosztatikus feltöltődésre hajlamos, mert ennek hiányában a 

termékvédelmi funkció csak egyéb csomagolástechnikai megoldásokkal kivitelezhető.  

Ha ezeket a feltételeket akár a klasszikus értelemben vett műanyagok, akár a bioműanyagok 

jól meghatározható módon teljesítik, abban az esetben csomagolástechnikai párnázásra 

alkalmasak lehetnek.  

Ahhoz hogy egy tetszőleges anyag, amelyet csomagolástechnikai célokra, ezen belül is 

párnázóanyagként kívánunk alkalmazni, a vizsgálati metodika a következő felépítést 

szükséges, hogy kövesse: 

1. A potenciális párnázó anyag anyagkarakterisztikájának elemzése, vizsgálata. 

2. Mechanikai vizsgálatok elvégzése a bevezetni kívánt anyagból kialakított szerkezeten. 

3. A kialakított és a szerkezet már ismert tulajdonságait figyelembe véve, javaslattétel 

olyan integrált termék-csomagolási rendszer alkalmassági vizsgálatok végrehajtása, 

amely egyfelől figyelembe veszi: 

a) Az anyag és szerkezeti vizsgálatokból kapott eredményeket, 

b) A logisztikai környezet által támasztott igénybevételeket.  
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3.2.1. Anyag karakterisztikai elemzés és vizsgálat  

Amint az a korábbi fejezetben is olvasható a természetes anyagokból kiinduló műanyagok 

gyártása és felhasználása nem mai keletű. Ezeknek az anyagoknak nagy részét már a két 

világháború között fejlesztették ki és gyakorlatilag a kőolaj alapú polimerek szorították ki az 

ipari felhasználásból. Így tehát tulajdonképpen ezeknek a már régen használt anyagoknak 

egyfajta reneszánszát élhetjük, amelynek okai az előző fejezetben leírt társadalmi, műszaki, 

szabályozási tényezők hatásai. 

Ahhoz, hogy értékelni tudjam ezen biopolimer alapú potenciális csomagolástechnikai 

anyagokat, először anyagszerkezeti áttekintést kell elvégeznünk, az anyag morfológiájának 

bemutatására. 

A szintetikus polimerek felépítése egyszerű, random vagy sztochasztikus jelleget mutat. A 

polimerek úgynevezett polidiszperz rendszerek, az őket felépítő molekulának a hossza változó 

és egy szintézisen belül széles molekulatömeg-eloszlás jellemző. (Klempner & Sendijarevic, 

2004) 

Biopolimerek esetén ugyancsak monomerekből felépülő, de sokkal bonyolultabb szerkezettel 

kell számolni. Az anyag jellegét tekintve monodiszperz (Narayan, 1998), azaz egy szintézisen 

belül (pl. valamilyen speciális fehérje) egy adott moltömeg és struktúra a jellemző.  

A biopolimerekhez felhasznált növények élő anyagok, mint kiinduló anyag sejtekből, a sejtek 

sejtfalakból, sejtnedvekből és sejtmagokból állnak. Amennyiben ezeket hasonló szintén 

növényi alapú feldolgozott más anyagokkal társítjuk, továbbra is biológiai anyagokkal állunk 

szemben, amelyek a természetbe visszajutva nem okoznak semmiféle átalakulást a 

termőföldben (Feuilloley et al, 2005). 

A bioműanyagoknak azonban vannak jelentős alkalmazhatósági problémái. Funkcionális 

tulajdonságaik nem mindig érik el a hagyományos műanyagok funkcionális tulajdonságait, 

így pl. szakítószilárdságuk, hegeszthetőségük, záró tulajdonságaik nem biztos, hogy 

közvetlenül megfeleltethetők az egyes iparági elvárásoknak, valamint számos típusuk 

rendelkezik higroszkópikus tulajdonságokkal.  

A bioműanyagok a csomagolástechnikán kívül más felhasználási terülteteken is 

megtalálhatók, pl. a kertészet területén, mint lebomló virágcserepek, virágföld zsákok, kötöző 

anyagok, de a mezőgazdasági fóliákat is sok helyen bioműanyag alapból készítik. (Narayan, 
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1994). Több gyorséttermi lánc is tányérként, pohárként, szívószálként ilyen bioműanyagot 

használ fel (Gautam et al. 2006). 

Ami gyakorlatilag új keletű és rövid múltra vezethető csak vissza ezen a területen, az éppen a 

dolgozatomban a továbbiakban tárgyalt potenciális párnázó anyag csomagolástechnikai 

alkalmazásának lehetőségei és azok vizsgálata.  

Jelen esetben a kiinduló anyag a különböző arányban egyesített amilóz és amilopektin, 

melynek arányával beállítható a kívánt moltömeg és a feldolgozási hőmérséklet, az adalékok 

jellege alapján keletkezik a keményítő alapú biológiailag lebontható műanyag (továbbiakban: 

TPS36). A keményítő önmagában nem termoplasztikus, azt csak a hozzáadott anyagok, az 

alkalmazott eljárások közbeiktatásával nyeri el. Ezek alapján, TPS egy viszonylag rövid 

múltra visszatekintő, de nagy fejlődési potenciál előtt 

álló anyag (Curvelo et al.2001). 

A keményítőt alkotó amilóz és amilopektin monomer 

egysége a glükóz, amelyből sűrűn elágazó 

amilopektin, α-1,4 (mint lineáris rész) és α-1,6 

(elágazások glikozikus kötésekkel) épül fel. Az 

amilózban a glükóz alegységek lineáris α-1,4 

kötésekkel kapcsolódnak össze (de Graaf and Janssen 

2000; Ken and Sun 2000). A keményítő kémiai felépítése látható a 3.7. ábrán. 

A természetben előforduló alapanyagtól a keményítő előállításig számos folyamat zajlik le, 

amely rendkívül összetetté teszi a gyártástechnológiát és mivel ez nem szervesen tartozik 

dolgozatom témájához így ennek ismertetésétől eltekintek.  

Amennyiben egy kukoricaszemre visszavezetve vizsgáljuk meg az összetételt, a kukorica rost 

képezi a legnagyobb hányadot, mintegy 70%-ot. A számomra legfontosabb komponens a 

keményítő mindegy 20% körüli értéket képvisel. (Schell et al., 2004). Míg a többi komponens 

képviseli a maradék szegmenset. A természetes eredetből adódóan mindezen értékek aránya 

változhat, módosulhat, az alapanyag minőségének, a feldolgozási technológiának, stb. 

alakulásával. (Gáspár, 2009)  

                                                 
36 TPS: Thermo Plastic Starch   

 
3.7. ábra: A keményítő felépítése  

(forrás: Flieger, 2001) 
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Annak függvényében alakul a biodegradálhatósági követelményeknek való megfelelés, hogy 

a kialakítani kívánt anyagban, tömegszázalékosan mekkora hányadot képvisel a keményítő 

(Fiegler et al. 2003). Minél alacsonyabb értéket 

képvisel a keményítő a kialakított anyagban, annál 

nehezebben felel meg a korábban ismertetett és a 

disszertáció mellékletében is felsorolt lebomlással 

– komposztálással kapcsolatos vizsgálati 

követelményeknek (Narayan, Krishnan,1996).  

Az értekezésben tárgyalt teljesen lebomló 

biodegradálható anyag, melynek mikroszkopikus 

felvétele a 3.8. ábrán látható, összetételében 

gyártási titoknak minősül és védettség alatt áll 

(Narayan, R., U.S. Patents) 

 

3.2.2. Párnázó anyag szerkezetének vizsgálata, elemzése 

Amennyiben párnázási tulajdonságokat akarjuk vizsgálni, akkor már nem anyagként, hanem 

térbeli szerkezetként kell kezelnünk a vizsgálati mintát. 

Ahhoz hogy a vizsgálati minta szerkezetét és ez által mechanikai viselkedését megismerjük, 

az alábbi tényekből indultam ki:  

a) Az általam vizsgált keményítő alapú párnázó anyag hullám szerkezetű, mint azt az 

alábbi 3.9. ábra is jól illusztrálja. 

 

 
3.9. ábra: Vizsgálati minta keresztmetszete (4x nagyítás mellett) 

(forrás: saját fotó) 

b) A hab zárt cellás szerkezetű, így feltételezhető, hogy a már ismert hasonló párnázó 

anyagokra jellemző mechanikai tulajdonságokkal is rendelkezik (Narayan, 2005) 

 
3.8. ábra: Vizsgálati minta cella szerkezete 500 

µm nagyításnál  

(forrás: Narayan, 2007) 
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c) Az anyag higroszkópikus tulajdonsággal rendelkezik, így a vizsgálati eredményeket 

és az esetleges alkalmazhatóságot a környezeti paraméterek nagyban befolyásolják 

(Schwegler, 2004; Narayan, 2005, 2007).    

Természetesen ahhoz, hogy a fenti állításokból következtetéseket tudjak levonni, 

elengedhetetlen az, hogy a fenti állításokat mérésekkel ellenőrizzem először normál, majd 

megváltoztatott körülmények esetén is.  

3.2.3. Hullámpapír vizsgálatok alkalmazási lehetőségeinek elemzése környezeti paraméter 

változtatása mellett 

A minta részletes méret ellenőrzése alapján megállapítható, hogy a hullám szerkezet ideális 

esetben leköveti a szinusz hullám formáját. Bár a mérési eredmények is jól demonstrálják azt, 

hogy a két anyag gyártástechnológiája és az anyagszerkezeti különbözőség okán, a hab esetén 

nagyobb mérvű méret ingadozás volt észlelhető. 

A mérések alapja az 3.10. ábrán látható és tételes mérések eredményei a 4.a. mellékletben 

található.  

 
3.10. ábra: A mérési paraméterek magyarázata  

(forrás: Nordstrand, 2003) 

Az eredmények és a vizuális ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a vizsgálati metodika 

kialakításának alapját képezheti az a tény, hogy a hullámpapír szerkezeti kialakítása azonos 

elven nyugszik. Hullámpapír keresztmetszeti fényképe látható az 3.11. ábrán. 

 

   
3.11. ábra: Hullámpapír keresztmetszeti fényképe (4x nagyítás mellett) 

(forrás: saját készítés) 
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Ezek alapján feltételezhető, hogy a szerkezeti hasonlóság alapján a hullámpapírok és 

hullámpapírlemezek területén alkalmazott vizsgálati alapelvek és eljárások, ezen anyag 

esetében is alkalmazhatóak. 

A hasonlóságot alapul véve olyan vizsgálati metodika kiválasztását szükséges alapul venni, 

mely:  

- nagy szakirodalmi háttérrel bír,  

- nagyfokú a reprodukálhatósága,  

- párnázási karakterisztika szempontjából 

fontos. 

 

Vizsgálataim és elemzésem további tárgyát az 

alábbi eljárások képzik (3.12. a-b ábrák): 

- Lapos nyomószilárdság vizsgálat37 (a) 

- Egyenes élnyomó szilárdság vizsgálat38 

(b) 

 

 

1. Lapos nyomószilárdság vizsgálati eljárása és az abból levonható következtetések. 

Hullámpapírlemezek esetén ahhoz, hogy a csomagolóanyagot párnázási célokra 

alkalmazzunk, az elrendezést illetően két megoldás létezik: 

- A hullám felületére merőlegesen hat a termék tömegéből adódó terhelés. 

- Kivágás és/vagy hajtogatás által a hullám élére támaszkodik fel a termék. 

Laposnyomó szilárdság vizsgálat esetén a 3.12.a) ábra szerinti elrendezés a vizsgálat alapja.  

Mivel a csomagolástechnikában alapvetően csak olyan elrendezéssel lehet számolni, mikor a 

termék valamely felületével felfekszik a párnázatra, így vizsgálataim további részében már 

csak azon szakirodalmakat említem melyek esetén, úgynevezett előterhelés alkalmazása is 

megvalósul. 

                                                 
37 A vizsgálat angol nyelvű, a szakmában elfogadott rövidített jelölése FCT: Flat Crush Test 
38 A vizsgálat angol nyelvű, a szakmában elfogadott rövidített jelölése: ECT: Edgewise Compression strenght 

Test 

 
3.12.a) és b) ábra:Lapos, illetve egyenes 
élnyomószilárdság vizsgálat felépítése 

(forrás: saját szerkesztés) 
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Már a korai szakirodalom (Kellicut, 1959; Crisp, 1968) is megemlíti a lapos nyomó szilárdság 

vizsgálatának hasznosságát, így a későbbiekben is számos szerző foglalkozott többek között a 

környezeti feltételek hatásaival (Paronen & Toroi, 1959; Vollmer, 1984; stb), majd az 

informatikai fejlődéssel a mérési eljárások szimulációjával is (Peterson, 1980; Pommier, 

1991). 

Párnázóanyagként történő alkalmazása a hullámpapírlemezeknek szintén számos 

szakirodalom alapját képezte. (Sek, 1996; Sek& Kirkpatrick 1997; Sek, et al. 2000; Lee & 

Park 2004; stb.) 

A következőkben elemzésre kerülő laposnyomószilárdág kísérletsorozatot szakirodalmi 

kutatások, illetve laboratóriumi tapasztalataim alapján alakítottam ki, amelynek a paraméterei 

alább találhatóak. 

A vizsgálati paraméterek39: 

Előtolási sebesség: 10mm/perc 

Vizsgáló berendezés: Gotech U 25 típusú 

nyomóberendezés (erőmérő cella: 5kN) 

Környezeti paraméterek: 23oC /50% r.H. 

Vizsgálati minta mérete (H x Sz x M): 100 x 

100 x 18 mm  

 

Az alkalmazott mérési rendszer látható a 3.13. 

ábrán 

Mivel vizsgálatom célja elsődlegesen az volt, 

hogy verifikáljam az eljárást, melynek 

segítségével a TPS hab is a továbbiakban 

vizsgálható lesz, így azt a tényt, hogy a vizsgált 

hullámpapír milyen anyagminőségből lett 

kialakítva figyelmen kívül hagytam. 

Hullámpapírok esetén a vizsgálat csak abban az 

                                                 
39 A hullámpapír lemezek területén alkalmazott vizsgálati szabvány főbb paramétereit vettem figyelembe (MSZ 

EN ISO 3035:2012 Hullámpapír lemez. A lapos-nyomószilárdság meghatározása) 

 
3.13. ábra: Alkalmazott mérőberendezés 

 (forrás: saját készítés) 
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esetben tekinthető elfogadottnak, amennyiben a vizsgálati minta hullámrétegei a hullámok 

inflexiós pontjainál deformálódnak egyszerre.  

Amennyiben tehát az általam is vizsgálni kívánt anyag terhelés hatására bekövetkező 

deformációja szintén a hullámvonal inflexiós pontjainál kezdődik, úgy a vizsgálat nagy 

valószínűséggel alkalmazható majd a hullám felületre merőlegesen érkező teherbírás 

meghatározására.  

A vizsgálati eredmények grafikai megjelenítése a 3.14. ábrán látható (a mért értékek a 4.b. 

számú mellékletben találhatóak).  

 
3.14. ábra: A vizsgált anyagok átlag eredményeinek alakulása a laposnyomó szilárdság megközelítésből  

(forrás: saját mérés) 

Az átlageredmények jelleggörbéjéből és a mért eredményekből is egyértelmű karakterisztika 

béli különbség fedezhető fel a hullámpapírhoz képest: 

- A TPS anyag, a maximumként mért érték felvétele után is képes erőt felvenni. 

- A hullámszerkezet feltömörödése után a habszerkezet, újra képes erő felvételi 

növekményt mutatni (20%). 

 

Amint az a 3.14. ábrából is jól látható és a mérési eredmények is alátámasztják, hogy a 

hullámszerkezetű hab a maximálisan felvett összenyomási erő felvétele után, a deformáció 

növekedésének ellenére is, a visszaesés után újra képes erőt felvenni. A csomagolási területen 

ezt a jelenséget hívják felkeményedésnek, mikor a párnázó anyag a terhelés csúcsértékének 

elérése után és deformáció ellenére képes még erőt felvenni. A Termék-csomagolási rendszer 

megközelítéséből kiindulva ennek a jelenségnek számos egyéb következménye is van, 
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amelyek mind pozitív, mind negatív tulajdonságokkal is bírnak. (Ezek részletezésétől 

terjedelmi okok miatt eltekintek.) 

 

2. Egyenes élnyomó szilárdság vizsgálat  

Hullámpapírok és az abból készített lemezek párnázásként történő alkalmazásakor szintén 

gyakori eset, mikor a terhelő erő és ebből adódóan a nyomás a hullám irányra merőlegesen 

történik. A papírok esetén ezzel kapcsolatosan hosszú ideje folynak kutatások és jelennek meg 

publikációk, amelyek vizsgálják különböző szempontrendszerek szerint: 

- Egyenes élnyomó szilárdság értékből történő prediktálása a csomagolóeszköz 

teherbírására. (McKee & Gander & Wachuta, 1961; 1962; McKee & Gander; 1962) 

- Élnyomószilárdság érték becslése matematikai modell segítségével, amelyet 

Maltenfort modellnek is neveznek. (Markstrom, 1999) 

- Hullámpapír alkalmazhatósága, mint párnázó anyag. (Sek&Kirkpatrick, 2001) 

 

Disszertációm ezen részében azt vizsgálom, hogy a szerkezeti hasonlóságok okán, a két anyag 

mutat-e hasonlóságot azonos vizsgálati eljárás mellett. Ahhoz, hogy a hullámirányra 

merőleges irányú terheléssel szembeni viselkedést vizsgáljam, az alábbi mérési rendszert 

alakítottam ki (3.15. ábra). 

Alkalmazott vizsgálati paraméterek40: 

Előtolási sebesség: 10mm/perc 

Vizsgáló berendezés: Gotech U 25 típusú 

nyomóberendezés (erőmérő cella: 5kN) 

Környezeti paraméterek: 23oC /50% r.h. 

Vizsgálati minta mérete (H x Sz x M): 100 x 

18 x 25 mm 

 

Mivel a két anyag minőségi karakterisztikája nem összehasonlítható, ezáltal a kapott 

eredmények [kN/m] történő megadása nem vezet olyan jellegű eredményre, melynek alapján 

                                                 
40 A hullámpapír lemezek területén alkalmazott vizsgálati szabvány főbb paramétereit vettem figyelembe (MSZ 

EN ISO 3037:2007 Hullámpapír lemez. Az élnyomó szilárdság meghatározása) 

3.15. ábra: A hab minta elhelyezkedése a 
vizsgáló berendezésben  

(forrás: saját készítés) 
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a két minta összehasonlíthatóvá válna, összefüggések kialakíthatóak lennének, ezért a konkrét 

eredményeket csak a 4. c) számú melléklet tartalmazza. 

Fontos azonban külön kiemelni és értékelni azt, hogy az egyes minták milyen 1) deformációs 

formát, 2) milyen erőfelvételi karakterisztikát, mutattak vizsgálat során, a terhelés 

növelésével. 

Az alább összesítő ábra (3.16.) jó mutatja, hogy a vizsgálatok során a csúcsérték elérése után 

mindkét típus, jelentős visszaesést mutat.  

Ebben az esetben a laposnyomó szilárdság vizsgálat során már tapasztalható, újbóli 

erőfelvétel a hab minta esetén sem volt tapasztalható.  

 
3.16. ábra: Egyenes élnyomószilárdság vizsgálat eredményei  

(forrás: saját szerkesztés) 

 

3.2.4. A logisztikai környezet változásának hatása a mechanikai tulajdonságokra 

Jelen fejezetben azt vizsgálom, hogy a TPS anyag esetén a logisztikai környezet 

megváltoztatásakor, a szerkezet mechanikai tulajdonságai mely módon változnak, a korábban 

már ismertetett két vizsgálati eljárás esetén.  

Annak érdekében, hogy a logisztikai környezet, ezenbelül is a relatív légnedvesség 

mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatásait vizsgálni tudjam, szükségesnek láttam a 

párnázóanyag nedvesség-felvételi tulajdonságának vizsgálatát. Ezen vizsgálat keretein belül 

egyfelől a TPS anyag higroszkopikus tulajdonságát tudom leellenőrizni, valamint az ismételt 

mechanikai vizsgálatokat megelőző klimatizálás időtartamát tudom definiálni.  

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 3 4

át
la

g 
eg

ye
ne

s 
él

ny
om

ás
i e

r
ő
 [k

N
/m

] 

összenyomódás [mm]

Egyenes élnyomószilárdság vizsgálat (23oC/50% r.H)

átlag élnyomás [kN/m]
HP

átlag élnyomás [kN/m]
TPS

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.006



 

74 
 

A vizsgálat paraméterei: 

Alkalmazott berendezések: Climats Excal típusú klímakamra, Radwag precíziós mérleg 

Előszárítás: 103 oC / 24 óra  

Klimatizálás paraméterei: 23 oC/ 85 % r.H. 

Nedvességtartalom mérések: 0p, 1p, 10p, 60p, 1ó, 10ó, 24ó, 48ó. 

A 3.17. ábrán látható a TPS anyag nedvesség felvételi görbéje, amely jellegét tekintve egy 

Langmuir41 típusú görbéhez hasonlít legjobban. 

 
3.17. ábra: Egyenes élnyomószilárdság vizsgálat eredményei (forrás: saját szerkesztés) 

 

Az eredmények részletes vizsgálata alapján megállapítható, hogy az anyag 24 óra elteltével 

már nem mutatott számottevő nedvességtartalom növekményt (N%). Így a további 

mechanikai kísérleteket minden esetben 24 órás klimatizálás után hajtottam végre. Itt kell 

megjegyeznem, hogy a vizsgálatot természetesen más hőmérséklet érték esetén is lehetséges 

lett volna elvégezni, de azokban az esetekben csak a görbe meredeksége alakult volna 

másként. 

Annak érdekében, hogy megfelelő képet kapjak a mechanikai tulajdonságok alakulásáról, az 

alábbi táblázatban (3.2.) szereplő klímapárok (oC/ % r.H.) mellett vizsgáltam a TPS mintákat. 

3.2. táblázat: Hagyományos párnázóanyagok összehasonlítása (forrás: saját szerkesztés) 

 Hőmérséklet (oC) Relatív légnedvesség (% r.H.) 
1 23 40 
2 23 50 
3 23 65 
4 23 75 
5 23 85 

                                                 
41 Irving Langmuir által 1916-ban kifejlesztett egyenlet és annak grafikus megjelenítése. (Lanmuir izotermaként 

is ismert) 
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1. Laposnyomószilárdság vizsgálata módosított környezeti paraméter mellett 

A vizsgálati minták különböző légnedvességtartamon történő klimatizálása után, a korábbi 

fejezetben már definiált vizsgálati eljárással végeztem el a kísérleteket.  

Az alábbi ábrából (3.18.) leolvasható átlag értékeket kaptam eredményül, a légnedvesség 

alakulásának függvényében. A 3.19. ábrán mutatom be az értékek százalékos alakulását. A 

konkréteredményeket a 4. d) melléklet tartalmazza. 

 3.18. ábra: FCT értékek alakulása az r.H. függvényében (23 oC-n) TPS hab esetén 

(forrás: saját szerkesztés)  

 
3.19. ábra: FCT értékek %-os csökkenése az rH függvényében a 23oC/40% mért FCT átlaghoz képest, TPS 

hab esetén 

(forrás: saját szerkesztés) 

A kapott eredmények, valamint az értékek százalékban kifejezett csökkenése jól demonstrálja, 

hogy a TPS anyag esetén adott hőmérséklet mellett, a légnedvesség tartalom nagymértékben 

befolyásolja a laposnyomószilárdáság értékeket. Megállapítható, hogy fentebb definiált 

vizsgálati környezet és minta paraméterek esetén a csökkenés, lineáris függvény 

alkalmazásával jó közelítéssel leírható. 
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2. Egyenes élnyomószilárdság vizsgálata módosított környezeti paraméter mellett 

Hasonlóan a laposnyomószilárdság vizsgálat metodikájához, az élnyomószilárdság vizsgálat 

esetén is 24 órás, fentebb definiált paraméterek mellett történő klimatizálással kezdtem el a 

kísérlet sorozatot. A mechanikai tesztek során szintén, a normál klímán elvégzett vizsgálatok 

paramétereit alkalmaztam. 

A vizsgálatok eredményeit, és az értékek alakulását a relatív légnedvesség függvényében a 

következő ábrák (3.20. – 3.21.) mutatják. A mért értekeket a 4. e) melléklet tartalmazza. 

 
3.20. ábra: ECT értékek alakulása az r.H. függvényében (23 oC-n) TPS hab esetén 

(forrás: saját szerkesztés)  

 
3.21. ábra: ECT értékek %-os csökkenése az r.H. függvényében a 23 oC/40% mért FCT átlaghoz képest, TPS 

hab esetén 

(forrás: saját szerkesztés) 

A 3.21. ábra adatait megvizsgálva egyértelműen kijelenthető, hogy a vizsgálati minta 

élnyomószilárdságtani tulajdonságai, a légnedvességtartalom növekedésével (85%-ig), 

lineárisan csökkent. Ez a lineáris függvények által jó megközelítéssel leírható csökkenés, a 

százalékos értékek esetén is jól felfedezhető. 
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3.3. A szerkezeti vizsgálatok eredményeiből levonható következtetések 

A fent elemzett, és a hullámpapírok esetén már alkalmazott vizsgálati metodikák és a 

hullámosított TPS hab különböző légnedvességtartalom mellett történő vizsgálatai, illetve az 

azokból nyert eredmények alapján a következő megállapításokat lehetséges megfogalmazni: 

- Bár a vizsgált TPS hab külső (formai) karakterisztikája alapján nagymértékben hasonlít a 

hullámpapírok hullámszerkezetére, a laposnyomó szilárdság vizsgálat normál klímán (23 
oC/50% r.H.) elvégzett kísérleteinek eredményeiből jól látszik, hogy a hab szerkezet 

viselkedése eltérő a hullámpapírhoz képest. Ennek következménye az, hogy a 

hullámosított hab a csúcsérték elérése után bekövetkező erő visszaesés után is képes volt 

erő növekményt mutatni. 

- A normál klímán (23 oC/50% r.H.) elvégzett egyenes élnyomó szilárdság vizsgálatok 

eredményeként megállapítható, hogy hullámpapír és a TPS erőfelvétel karakterisztikái 

nagyban hasonlítanak, mivel mindkét esetben az emelkedő szakaszok után, jelentős 

vissza esés volt tapasztalható.  

- A relatív légnedvesség tartalom növelésével a TPS minta laposnyomó szilárdságtani 

tulajdonságai folyamatosan romlottak, amelynek az eredményeként már közel 40 %-os 

csökkenés volt tapasztalható a 85% r.H. mellett, a normál klímán (23 oC/50% r.H.) mért 

értékekhez képest. 

- A hullámosított keményítő alapú hab eredményeiben (85% r.H.) hozzávetőlegesen 25% -

os csökkenés volt tapasztalható az élnyomószilárdság vizsgálat során, a normál klímán 

(23 oC/50% r.H.) mért értékekhez képest. 

A vizsgálati eredmények összegzéseként megállapítható, hogy a hullámpapírok esetén már 

szabványosított, és széleskörűen alkalmazott élnyomó és laposnyomó szilárdságtani 

vizsgálatok, a hullámosított TPS hab esetén is használhatóak. A vizsgálatok különböző relatív 

légnedvességtartalmak mellett történő elvégzése alapján kijelenthető, hogy a TPS anyag 

mindkét esetben olyan eredményeket produkált, amelyek alapján egyértelmű, hogy a relatív 

légnedvességtartalom növekedésével (23 oC-on) jelentős mérvű szilárdságtani csökkenés volt 

tapasztalható. 
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Csomagolástechnikai szempontból tehát fontos kiemelni, hogy a TPS anyag 

alkalmazhatóságának eldöntésekor, a logisztikai környezet paraméterei külön figyelmet 

igényelnek, annak érdekében, hogy elkerüljük az esetlegesen fellépő sérüléseket. 

 

3.3.1. További lehetséges vizsgálati eljárások és azok jelentősége  

A csomagolástechnikai párnázásban a szintetikus műanyagokból gyártott habok sem tudják 

teljesíteni egyszerre valamennyi olyan követelményt, melyet a logisztikai hatások 

megkövetelnek.  

Talán az egyetlen szempont, amelyet valamennyi hagyományos polimer teljesít, az a 

viszonylagos függetlenség a mindenkori relatív légnedvesség-tartalomtól. (Eaves, 2004) 

Ez utóbbit a természetes alapanyagokból előállított biodegradálható műanyagok nem minden 

esetben teljesítik, ezért elsősorban ezt a tulajdonságot kell fejleszteni, illetve konkrét 

alkalmazásoknál vizsgálni.  

A párnázási tulajdonságok relatív légnedvesség függvényében történő változásának részletes 

elemzése disszertációm további fontos részét képezik. 

Vizsgálni szükséges továbbá azt is a biodegradálható anyagok esetén, hogy a gyakorlatban 

nagyon sokszor előforduló csomagoláson belüli védett térben keletkező kondenzálódott 

vízpárából származó vízcseppek hatására az érintett párnázó anyag milyen mértékben 

degradálódik, milyen a párnázó anyag felületi feszültsége, vajon milyen sebességgel terjed a 

felszínére ejtett vízcsepp, és ennek hatására a szerkezet hogyan veszíti el eredeti struktúráját.  

Az alapvetően síkfelületként rugalmatlan anyagot, (Shin, et al.; 2004) a termék kifejlesztői, 

hogy rugalmasabb párnázó anyagot készítsenek, azt az egyszerű eljárást választották, hogy a 

hagyományos hullámpapírlemez szerkezetének alapstruktúráját vették alapul, így struktúrának 

a módosítási potenciálját az adja, hogy jelen esetben a habanyag, a habosítási foktól és ez által 

sűrűségtől függően különböző vastagságú hullámosított rétegek képezhetőek (Narayan, 2004). 

Hasonlóan a hullámpapírlemez esetén, így ennél az anyagnál is a rétegek száma tetszőleges 

mértékben növelhető. Ennek eredményeként a rétegek multiplikálásával, mind a statikus, 

mind a dinamikus karakterisztikája az anyagnak javítható.  
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Fontos azonban, hogy a tervezési folyamat során a megnövekedő párnázat okán a termék-

csomagolási rendszer logisztikai mutató negatív irányba mozdulhatnak el. Ennek részletes 

kifejtése disszertációm későbbi fejezetében részletesen elemzésre kerül. 

Párnázó anyagokkal kapcsolatban minimális azon publikációk száma, amely arra 

vonatkozólag vizsgálódna, hogy egy adott termék felfekvő felületének alakja, azaz pl. kör, 

valamilyen sokszög, valamilyen hossz-szélesség arányú téglalap vagy akár nem egy síkban 

készített felfekvő felület hatására hogyan módosulnak ezen anyagok műszaki 

karakterisztikájuk.  

A következő összeállításban felsorolom, hogy egy csomagolástechnikai párnázó hab milyen 

tulajdonságait kellene meghatározni ahhoz, hogy a párnázás megbízhatóan működjön és 

tervezése az anyagjellemzők függvényében konkrét esetekben ne igényeljen jelentősebb 

laboratóriumi vizsgálatot. A fentiek alapján a párnázások bevezetéséhez, hogy tervezési 

alapot szolgálhassanak, a következőket kell vizsgálni: 

- statikus terhelés hatására a párnázó elem összenyomódási ütemének és relaxációjának 

tisztázása, amely valószínűleg csak nemlineáris viszkoelasztikus modellek 

kidolgozásával lehetséges; 

- széles spektrumú rázóvizsgálat mérése, hogy az első ütés hatására ellazult termék, mely 

frekvencia keskeny sávokban, milyen mozgást végez, és ez az un. „ugráló” mozgás 

fázisban van-e a gerjesztő mozgásokkal, továbbá ez az ugrálás okozza-e a habszerkezet 

további sérülését; 

- vizsgálnunk kell, hogy a hőmérsékletváltozásra milyen lineáris és térfogati 

méretváltozással lehet számolni, hiszen ez a teljes csomagolási rendszer geometriai 

méreteit is befolyásolja; 

- meg kell vizsgálni, hogy alacsony és magas páratartalmú környezetben hogyan változnak 

ezek a tulajdonságok; 

- a fenti folyamatot pontról pontra addig kell folytatni, ameddig a várható maximális 

logisztikai láncban elképzelhető igénybevételi kollektívát teljes mértékben le nem fedtük.  

- minden egyes vizsgálat után meg kell nézni, kell-e számolni a cellaszerkezetből a sérült 

részek kiporzásával, hogy megállapítható legyen, kell-e a terméket por ellen védeni; 

- a hab felületének abrazivitását is célszerű vizsgálni, hogy különböző felületkezelési 

termékek esetén számolni kell-e ledörzsölődéssel; 
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- meg kell vizsgálni, hogy az elektrosztatikus feltöltődés ellenni védelemre szükség van-e, 

és ha szükséges, milyen módszerekkel tehető a habszerkezet antisztatikussá  

 

Ha a fent ismertetett vizsgálat sorozatból viszonylag egyértelmű és kis szórású eredményeket 

nyerünk, abban az esetben a párnázás gyakorlati megtervezése mindenféle laboratóriumi 

vizsgálat nélkül akár a ma ismert szoftveres párnázási tervező rendszerekkel megoldható. Ha 

ezek az anyagkarakterisztikák a fent említett tulajdonságok okán nagy szórási képet mutatnak, 

akkor elkerülhetetlenné válik a laboratóriumi vizsgálat minden egyes termékre történő 

elvégzése. 
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4. A párnázási célra szánt csomagolóanyagok párnázási karakterisztikájának 

becslése módosított körülmények között 

A disszertációm e fejezetében a termék-csomagolási rendszer úgynevezett közvetlen (a 

termékkel közvetlenül érintkező, a termék geometria alakját részben lekövető) párnázó 

idomok csillapítási tulajdonságainak kérdésével foglalkozom. Ezen belül is a környezetbarát 

és higroszkópikus tulajdonságokkal bíró csomagolóanyagok párnázási tulajdonságainak 

megváltozását befolyásoló tényezők laboratóriumi mérésgyakorlatra való hatását elemzem. 

Célom a fent említett anyagokra egy olyan vizsgálati és becslési módszer kidolgozása, amely 

viszonylag rövid vizsgálati időtartam alatt képes helyes párnázási tulajdonságokra közelítő 

értékeket biztosítani a felhasználók számára. 

 
4.1. ábra: A termék és fogyasztó csomagolási alrendszer elvi felépítése 

(forrás: Pánczél, 2009) 

 

Csomagolási rendszerben főként ezek a párnázó anyagok biztosítják a termék részére a 

közvetlen védelmet, így a termék – csomagolási rendszer megtervezése során kiemelt szerepet 

játszik az összvédelemben (4.1. ábra). Az ipari gyakorlat problémája a következők szerint 

foglalható össze: 

- Milyen tulajdonságú anyagot válasszunk? 

- Milyen méretekkel felel meg a választott anyag? 

- Hogyan változik a megválasztott anyag párnázási tulajdonsága összetett 

igénybevételek esetén? 

- Hogyan ellenőrizhető a valós védelmi mechanizmus? 

A csomagolástervezési folyamatok során az anyag megválasztásával kapcsolatos 

tulajdonságok viszonylag könnyen definiálhatók az igénybevételek és az áru tulajdonságok 

alapján: 

- A termék ütési érzékenységének meghatározása; 
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Párnázóanyagok 

Szintetikus polimer 
alapú párnázóanyagok

Hab alapú

Egyéb

Egyéb Hagyományos 
párnázóanyagok 

Papír alapú

Egyéb alapanyagból

Új típusú párnázó anyagok

Biodegradálható 
alapanyagból

Egyéb alapanyagból

- Az elsődleges csomagolóeszköz geometriai mérethatárainak a felmérése; 

- A logisztikai ellátási láncban várható szállítási igénybevételek meghatározása; 

- A szükséges párnázó és mozgáscsillapító anyagok térfogatának és tömegének a 

megtervezése; 

- A termék elhelyezési pozícióinak meghatározása (pl.: állítva, fektetve, ill. 

kombináltan); 

- A megtervezett csomagolási rendszerből vizsgálati minta készítése, melyet az 

igénybevételek laboratóriumi szimulálásával alkalmassági vizsgálatnak kell alávetni. 

Vállalati tapasztalatok azt mutatják és ezt laboratóriumi tapasztalataim is megerősítik, hogy a 

csomagolástechnikai iparban egyik leggyakrabban alkalmazott ilyen párnázó idomok 

alapanyaga valamiféle szintetikus polimer hab, esetleg hullámpapírlemez. A 

csomagolástechnikában általánosan elterjedt párnázó anyagokat az 4.2. ábra foglalja össze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ábra: Párnázó anyagok főbb csoportjai   

(forrás: saját szerkesztés) 

 4.1. Az új vizsgálati módszer és a becslés gyakorlati jelentősége 

A csomagolóanyag megválasztása és a végleges csomagolás megtervezése és bevezetése 

között a gyakorlatban viszonylag kevés idő áll rendelkezésre. Ennek főként az az oka, hogy a 

gyártó cégek elsősorban a gyártott termékre koncentrálnak, kevés időt hagynak az egyéb 

kiegészítő szükségletek tervezésére. A termék, mint a vállalat un. „core competence”-ének 
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eredménye áll a középpontban és e területre koncentrálják a fejlesztési tevékenységüket, 

illetve erőforrásaik is ide összpontosítják. Ezen vállalati politika általánosan elfogadott. 

Mindezek által az eladásra szánt, majd a marketinggel és egyéb kiegészítő szolgáltatásokkal 

megtámogatott termék elsőbbséget élvez a vállalati erőforrások allokálása során. 

A fentiek vezetnek ahhoz, – a kutatásom során több ízben is gyakorlatban tapasztalt – hogy a 

termékkel közvetlen érintkező, elsősorban védelmi funkciókat42 ellátó csomagolástervezés 

háttérbe szorul és főként a termék piaci versenyképességének megtartása és a 

költségtakarékossági intézkedések sorozatos érvei szerint kap hangsúlyt az adott vállalaton 

belül. Ez a fajta vállalati magatartás értelemszerűen magában hordozza, hogy a 

csomagolástervezésre, illetve a szakszerű csomagolás kiválasztására és annak valós 

(felhasználási) körülmények közötti szimulációjára viszonylag kevés idő áll rendelkezésre.  

További jelentős probléma a napi gyakorlati feladatok megoldását illetően, hogy az 

párnázóanyag megválasztásakor nem ismert a később várható logisztikai igénybevételek és 

körülmények pontos köre. Azaz a szállítások és célállomások száma és helye, az eljutás, 

illetve ezekhez kapcsolódó környezeti feltételek. Itt különös szerepet kap a legtöbbször csak 

becsült környezeti hőmérséklet és páratartalom kapcsolata. Ez azért jelentős probléma az 

általam vizsgált csomagolóanyag esetén, mivel a biodegradálható csomagolóanyagok relatív 

légnedvesség tartalomra való rendkívüli érzékenységük általánosan ismert. 

A bemutatott peremfeltételek kívánják meg a gyakorlatban a szakemberektől, hogy olyan 

vizsgálati módszereket alkalmazzanak, amelyekkel gyorsabban és hatékonyabban tudnak a 

várható eredményekkel kalkulálni, majd ezáltal rugalmasabban és rövidebb határidőkkel 

legyenek képesek reagálni a változásokra.  

4.2. A párnázási karakterisztika megállapítására alkalmazott módszerek bemutatása 

A korábban ismertetett párnázóanyagok vizsgálatára és kiválasztására több ismert módszer is 

létezik. Az iparban általánosan elterjedt a vizsgálat elvégzéséhez az American Society for 

Testing and Materials (ASTM) szabványok közül a 1997-ben kiadott D1596 jelű szabvány, 

amely a dinamikus összenyomódási igénybevételek esetén a párnázási karakterisztikát adja 

meg a csomagolóanyagokra különböző ejtési magasságokhoz, anyagvastagsághoz, illetőleg 

terhelő tömeghez (a párnázandó termék tömege).  

                                                 
42 Ezen ponton hangsúlyoznom kell, hogy a csomagolás védelmi funkciójára érvényes ez különösen. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.006



 

84 
 

A módszer röviden a következő: 

1. Az adott anyag megválasztását követően különböző vastagságú, de azonos méretű 

(min. 101,6x101,6 mm) mintákat kell készíteni. 

2. A mintát 23±2 oC és 50% ± 2% relatív páratartalmú térben kell kondicionálni. 

3. A különböző vastagságú mintákra a csomagolt termékkel megegyező tömegű 

előterhelést kell elhelyezni, arányosan a felfekvő felülettel. 

4. A terhelő tömeg felső lapjára egy gyorsulásadót kell elhelyezni. 

5. A gyorsulásadó méréstartománya legalább érje el a 300g értéket. 

6. A terhelő tömeget a vizsgálandó ejtési magasságokból kell párhuzamosan megvezetve 

a mintára felső lapjára kell ejteni, majd regisztrálni a terhelő tömeg felső lapján mért 

gyorsulásértékeket. 

7. Az ejtési kísérletet meg kell ismételni különböző vastagságú mintákon és különböző 

terhelő tömegekkel. 

8. A regisztrált gyorsulásértékeket a terhelő tömeg és a párnázó anyag vastagságának 

függvényében kell ábrázolni. 

9. A kísérlet végeredménye a párnázó anyagjellemző párnázási görbéje adott vastagságú 

anyag felhasználása mellett, adott terhelés mellett, illetőleg a vizsgált ejtési magasság 

szerint. 

A mérési rendszert a 4.3. ábra szemlélteti, továbbá egy termoplasztikus keményítő alapú hab 

(TPS) párnázási görbéje a 4.4. ábrán látható.  

 

 

 

4.3. ábra: A mérési rendszer felépítése a 
dinamikus összenyomódás vizsgálatakor  

(forrás: saját szerkesztés) 

4.4.ábra: TPS hab párnázási görbéje  

(saját szerkesztés) 
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A szabványos módszert számos nemzetközi szakirodalom is vizsgálta és értékelte. A 

vizsgálati eljárás leírásából is látható, hogy a párnázási tulajdonság megadása már egy adott 

anyag esetén is rendkívül időigényes, tekintve a számos variációs lehetőséget. A bemutatott 

szabványos mérési módszer alapján egy teljes párnázási görbe felvételéhez43 6 különböző 

vastagságra 8 statikus nyomás változatra és 8 ejtési magasságra körülbelül 10 000 db44 ejtési 

kísérlet elvégzését igényli, amely hozzávetőlegesen 150 óra vizsgálati időtartamot jelent 

(Burgess, 1990; Wenger, 1994). Tekintettel arra, hogy a párnázó anyagok többsége valamiféle 

polimer származék felhasználásával kerül előállításra, a végtermék mechanikai tulajdonságai 

akár viszonylag nagy szórást is mutathatnak, ezáltal a párnázási tulajdonságai akár gyártási 

műszakonként is jelentősen eltérhetnek (Burgess, 1994). 

Számos tanulmány készült olyan céllal, hogy a teljes vizsgálati időtartamot csökkenteni 

lehessen annak érdekében, hogy az adott gyártási beállítások mellett gyorsan képesek 

legyenek meghatározni a felhasználók egy adott anyag párnázási tulajdonságainak 

karakterisztikáját. Ezek a kutatások főként arra koncentrálnak, hogy mekkora mintaelem szám 

szükséges legalább ahhoz, hogy a párnázási görbe megadható legyen (Sek et al, 2000; 

Marcondes et al, 2008). A vizsgálatok a minta felületén alkalmazott statikus nyomás (terhelő 

tömeg) és az ejtési kísérlet közben az ütközéskor felmerülő dinamikus mozgási energia 

közötti összefüggéseket alkalmazza a párnázási görbék felvételére úgy, hogy adott vastagság, 

terhelő tömeg és magasság kombinációkkal elvégzett mért értékek alapján megbecsüli a 

köztes várható eredményeket. (Daum, 2006; Singh et al., 2010) Meg kell említeni 

ugyanakkor, hogy a becslési módszerek kapcsán több ízben is megállapították, hogy a mérési 

hiba elérheti a +/- 20%-ot, továbbá ez a mérési pontatlanság a vékony minták esetén 

tapasztalható erőteljesebben. Ez annak köszönhető, hogy a minta a terhelés és ütközés 

hatására eléri a maximális összenyomható mértékét, ezáltal pedig a csillapítási funkciója 

rendkívül alacsony lesz. 

További kutatások foglalkoznak annak vizsgálatával, hogy a külső feltételek megváltozása 

(hőmérséklet, páratartalom) hogyan hat a mérési eredményekre. Ezek a kutatások főként arra 

koncentrálnak, hogy milyen mértékben növeli a mérési hibát a papír és cellulóz alapanyagú 

habok környezeti érzékenysége. Részletesen foglalkozik e témával a papír párnázóanyag 
                                                 
43 A szakirodalomban angol nyelven „cusion curve”-ként említik. 
44 1 mintán: 5 db ejtés/magasság/vastagság/statikus terhelés, illetve 5 db minta/ejtési magasság/vastagság/ 

statikus nyomás 
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kapcsán Singh et al. 1994-es tanulmánya, illetőleg a keményítő alapú anyagok esetén a Arif et 

al. 2007-es munkája. 

Itt kell megemlítenem továbbá, hogy a valós igénybevételek pontosságára való törekvés 

folyamatosan igénye a témával foglalkozó tudományos közösség tagjainak. A legfrissebb 

tanulmányok a párnázási karakterisztika megállapítására olyan új módszereket mutatnak be, 

amely egyre inkább hasonlítanak a normál ejtési kísérletek végrehajtásához, majd az alapján 

adják meg a rögzített gyorsulásértékek, terhelő tömeg és a minta vastagság függvényében a 

párnázási görbéket. (Zhong et al., 2012) A kísérlet során nem a mintára ejtünk tömeget, 

hanem az egy ún. ütőasztal (shock machine) segítségével a párnázó anyagot és a terhelő 

tömeget együtt egy fél szinusz alakú jellegű erővel ütjük meg. A vizsgálat az ASTM D4168-

95 szabványra alapul. 

 
4.5. ábra: A mérési rendszer elvi felépítése ütő asztallal  

(forrás: Rouillard& Sek, 2000) 

Az elméleti megalapozottsága a következők szerint foglalható össze. A szabadeséskor fellépő 

sebességváltozás nagysága megegyezik egy az ütőasztal által előállított fél-szinusz jellegű 

ütési jelalak során létrejövő sebességváltozással. Más szóval, ha az ejtési vizsgálat során és 

dinamikus összenyomódási vizsgálatkor azonos magasságot választunk, akkor a vizsgálatok 

során létrejövő csúcsgyorsulás elméletileg meg fog egyezni. Ennek ellenére az azonos 

magassággal elvégzett összehasonlító kísérletek azt mutatják, hogy a felmerülő 

csúcsgyorsulás nem pontosan egyezik meg Az oka ennek a jelenségnek, hogy a leeső tömeget 

megvezető sínpályák által átadott súrlódást nem kalkulálják bele a vizsgálati értékekbe 

(Zhong et al., 2012). 

Észrevételek a módszer felhasználása kapcsán: 

A vizsgálati módszer alkalmazása elsősorban az általánosan alkalmazott alapanyagokból 

készült párnázóanyagok körén keresztül került a szakmában felhasználásra. Ahogy az a 
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korábbiakban kiderült a szakirodalom is elsősorban ezzel a témakörrel foglalkozott ez idáig és 

ért el számos eredményt. Ezek a kutatások a vizsgálati módszer pontosabb eredményére és az 

elvégzendő kísérletek számának csökkentésére koncentráltak elsősorban. 

A környezetbarát párnázási célú csomagolóanyagok körében a disszertáció leadásának 

időpontjáig csak néhány kutatási munka került bemutatásra (Bonin,2010). Ezek a 

tanulmányok azt igazolják, hogy a módszer eredményesen használható fel ezen 

csomagolóanyagok körében is. (Mojzes és Böröcz, 2011) 

4.3. A párnázási karakterisztika vizsgálati körülményeinek bemutatása 

Ahogy az előző alfejezetben (4.2.) bemutattam, a kísérlet során elvégzendő vizsgálat nagy 

részben egy adott szabványra vezethető vissza. A vizsgálat reprodukálhatóságának érdekében 

pontosan definiálni szükséges a vizsgálati körülményeket. 

A kísérletet részben a szabvány szerinti, és részben a már említett Daum 2006-os és Singh 

2010-es eredményei alapján állítottam össze és végeztem el. 

Abból a célból, hogy a korábban már ismertetett TPS csomagolóanyag viselkedését 

megértsük, szükséges tisztázom, hogy melyek azok a feltételek, amelyek mellett maga a 

degradációs folyamat egyáltalán értelmezhetővé válik. A TPS anyag esetén, a higrószkópikus 

tulajdonság okán, ahogy azt korábbi fejezetekben ismertetett vizsgálatok is alátámasztották, a 

mechanikai tulajdonságok alakulását nagyban befolyásolja a hőmérséklet és relatív 

légnedvesség. A mechanikai tulajdonságok változása a környezeti paraméterek által, további 

befolyással bír az anyag degradációs folyamatára is (Schwegler, 2004). Ez egyrészről azért is 

fontos, mivel más anyagokkal való összehasonlítás alapjául is kell, hogy szolgáljon, 

másrészről pedig, hogy a kísérleti lényegi részére koncentrálhassak. Hiszen jelen tárgykörben 

nem kíván újra bemutatni azt a környezeti feltételrendszert, amely a vonatkozó 

csomagolóanyagok biodegradibilitás lehetséges folyamatait tárgyalják, mint például Shen et 

al. (2009) vagy Gautam et al. (2007) részletes kutatási eredményei. 
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A kísérlethez a 4.6. ábrán bemutatott, különböző típusú anyagokat használtam fel. Az anyag 

jellemzőit az ábrát követő leírásban adom meg. 

   

Minta 1. 
EPS 

Minta 2. 
PE 

Minta 3. 
TPS 

4.6. ábra: A méréshez felhasznált párnázóanyagok  

(forrás: saját szerkesztés) 

1. Minta: Normál EPS hab 30 kg/m3 sűrűséggel  

2. Minta: Polietilén hab 30 kg/m3 sűrűséggel 

3. Minta: Keményítő alapú (TPS) és hullámosított, többrétegű hab 30 kg/m3 sűrűséggel.  

Elsőként az általánosan használt párnázási görbeként definiálható eredményeket hasonlítom 

össze az egyes anyagok esetén, majd a módosított vizsgálati körülmények eredményeit 

vizsgálom. Mivel disszertációm alapvető célkitűzése, hogy a TPS anyag alkalmazhatóságát 

kutassa, így az EPS és PE minták vizsgálati eredményét csak a disszertáció 5. melléklete 

tartalmazza.  

4.4. Mérési módszer bemutatása és alkalmazása a dinamikus karakterisztika 

meghatározására 

Első lépésben definiálni kell, hogy a logisztikában melyek azok az igénybevételek, amelyek 

mechanikai jellegüket és időbeli lefolyásukat tekintve valamiféle ütésként („shock”) 

azonosíthatók, amelyek hatására a csomagolt termék sebesség-, illetve gyorsulásállapota 

hirtelen, rövid idő alatt megváltozik. Ez az ütés jellegű igénybevétel gyakorlatilag a gyorsulás 

rendkívül rövid idő alatti növekedésével, majd csökkenésével jellemezhető. A logisztikában, 

ez az igénybevétel a csomagolt termékek leejtésénél, leesésénél jelenik meg. 

Az 4.7. ábrán egy ilyen jellegű igénybevétel mérési eredményét mutatom be. Az ábrán 

megfigyelhető a gyorsulási érték (függőleges tengely) hirtelen megváltozását a rendkívül 

rövid időtartam alatt (vízszintes tengely). Ezek az időtartamok körülbelül 6-12ms 

” rövidségűek”. Ahogy az a 4.7. ábrán látható a gyorsulás-idő függvényében lefutó jel alakja 

leginkább egy fél-szinusz jelhez hasonlítható, amely közelít egy dirac-delta impulzushoz. A 

csomagolt termék szempontjából értelemszerűen a csúcsértéket kell figyelembe venni, mint 

kritikus igénybevételi értéket, amelyet a csomagolt terméknek el kell viselnie. 
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4.7. ábra: Ejtési igénybevétel regisztrálása  

(forrás: saját mérés) 

Mielőtt a sorozatmérés eredményeit összegezném, bemutatom az általam felállított mérési 

környezetet (4.8. ábra), illetőleg felhasznált mérőberendezéseket. A méréshez a 4.3. ábrán 

korábban bemutatott mérőrendszernek elveiben megfelelő berendezést használtam. A 

gyorsulásértékek felvételéhez gyorsulásadót, regisztrálásához jelfeldolgozót és szoftvert 

használtam. Az alkalmazott berendezések: 

- COMETECH QC-113B1 típusú ejtő berendezés (1) 

- Háromirányú PCB Piezotronics gyorsulásadó (0 – 300g méréstartomány) (2) 

- Hottinger-Baldwin Messtechnik SPIDER 8 jelfeldolgozó és analizátor szoftver. (3) 

- Terhelő tömeg (4) 

- Vizsgált párnázóanyag (5) 

 
4.8. ábra: A mérőrendszer bemutatása  

 (forrás: saját szerkesztés) 

Értelemszerű, hogy a vizsgált párnázóanyagok logisztikai célja az elégséges védelem a 

felmerülő gyorsulási igénybevételek ellen azért, hogy a termék értékesíthetőségét biztosítsa. 

Csúcs gyorsulás [g] 

Időtartam [ms] 

(1) 
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(3) 
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Ahhoz, hogy a kiválasztott párnázóanyaggal a megfelelő védelmet biztosítsunk, különösen 

fontos az anyag vastagságának meghatározása. Az adott anyaghoz történő vastagság 

megfelelő megválasztásával tudjuk biztosítani a szükséges párnázó tulajdonságokat.  

A párnázóanyag különböző vastagsággal történő felhasználásával változik az adott anyag 

párnázási görbéje (Daum, 2006), ahogy azt már korábban ismertettem ebben a fejezetben. A 

szakirodalom alapján ennek számos matematikai és fizikai összefüggése ismert. 

Mindezek fizikai alapja az, hogy az ejtéskor ez a felhalmozott energia a felütközéskor 

mozgási (kinetikai) energiaként érvényesül. Mivel a párnázóanyag biztosítja a mozgásként 

leírt ejtési jelenség során a fékút nagyságát, ezért az anyag rugózási karakterisztikája 

használható fel a fékút nagyságának megadására. Ez a rugózási (párnázási) karakterisztika 

pedig a laboratóriumi kísérletekkel adható meg. Ezt kívánom a következőkben bemutatni, 

adott anyagon, különböző vastagságok megválasztásával. 

Ezen párnázási görbe (4.9. ábra) a vizsgált anyag azon képességét mutatja meg, hogy milyen 

az ütés jellegű hatás átvitele a termékre. Az ábra a mért gyorsulásértékek (amax értéket45) 

függőleges felvétele mellett a terhelés nagyságának a (lényegében a felületre átadódó 

nyomás46) függvényében adja meg az különböző vastagságú anyagok, esetén, adott ejtési 

magasságon.  

                                                 
45 Bár az SI mértékegység felvétele lenne nyilvánvaló a dolgozat során, én mégis az amax értékét [g] adom meg, 

és használom az elemzéshez. Ennek oka, hogy a szakirodalmi eredmények is főként erre támaszkodnak. g értéke 

9,80665 m/s2 
46 Mivel a vizsgált tárgykörben főként észak-amerikai szabványok lelhetők fel, illetve tanulmányok foglalkoznak 

vele, ezért általában az ún. psi értéket adják meg (pound per square inch).  
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4.9. ábra: Példa a kutatás során vizsgált anyagpárnázási görbéjére  

(forrás: saját: szerkesztés) 

(ejtési magasság: 300mm, anyagvastagság 40mm, statikus nyomás 5 kPa) 

Ez a módszer, amellyel az említett párnázási görbék megadhatók gyakorlatilag 

szabványosított. Ugyanakkor a valós eredményeket megfelelő mértékben megadó értékek 

megadása számos nehézségbe ütközik, amelyből kettőt kívánok itt kiemelni: 

- A lehetséges vastagságok, terhelések és ejtési magasságok permutalása által egy adott 

vizsgálata során is óriási számú vizsgálatot igényel. Egy adott anyag teljes felhasználási 

spektrumán értelmezhető párnázási görbéjének megadása körülbelül 10.500,- kísérlet 

végrehajtását igényli (Daum, 2006). 

- Az értekezés keretében vizsgált anyag esetén figyelembe kell venni, hogy a vizsgálati 

környezet jelentősen befolyásolja a mérték értékeket. Így például az külső környezeti 

hőmérséklet vagy a relatív légnedvesség tartalom. 

Fentiek figyelembevételével végeztem el vizsgálataim, amelyet a következő alfejezetben 

mutatatok be részletesen. 

4.4. Új módszer a karakterisztika megadására, változó környezeti feltételek mellett 

A szakirodalom alapján több lehetőség is kínálkozik arra, hogy a nagyszámú elvégzendő 

vizsgálatot az ipari gyakorlat számára egyszerűbbé tegyük, ezáltal képesek legyünk a 

különböző változók alapján számtalan párnázási görbét generálni, pontosabban a görbének 

adott pontját nagy valószínűséggel megbecsülni például az ejtési magasság, vagy adott 

terhelés függvényében. 
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A számos kutatási eredményt figyelembe véve az értekezés során olyan vizsgálati módszert 

kellett választanom, amellyel egyszerre vagyok képes viszonylag rövid időtartam alatt 

elvégezni a vizsgálatot, és relatíve nagy pontossággal megbecsülni a várható értéket, továbbá 

egyúttal ki tudjam elégíteni azt a feltételt is, hogy a megváltoztatott környezeti feltételek 

mellett is érvényes legyen a várható eredmény. 

Az elvégzett vizsgálataim elméleti alapja az, hogy a párnázási anyag párnázási 

karakterisztikája a különböző változók egymás közötti kapcsolatának megfelelő 

összefüggéseivel írhatók le. Ezek a változók a terhelés nagysága, az ejtési magasság, a 

párnázóanyag anyagvastagsága és a mért amax érték. Így az elvégzendő kísérlet nagy száma 

helyett a lehetséges összes variáció kis elemszámú vizsgálatot követően becsülhetővé válik 

(Mojzes et al. 2011). Ez nagyon ismerősnek tűnhet a hagyományos párnázási görbék 

felvételéhez, de ezzel szemben megadja a változó körülmények közötti eltérések mértékét is. 

Ezáltal, a gyakorlati szakemberek számára úgy nyújtva segítséget, hogy nem csak kizárólag 

az anyagismereti és mechanikai feltételrendszert tervezhetik nagy pontossággal, hanem a 

várható logisztikai környezeti igénybevételeket is. 

A dinamikus csillapítási tényező (Ek)
47 nagysága az alábbiak szerint adható meg: 

A statikus nyomás (s) kPa-ban kifejezve: 

s	=m·g
A

   [kPa]  (4.1) 

ahol (A) a vizsgálandó minta felülete, míg a (m·g) a terhelés mértéke. 

A így fellépő dinamikus csillapítási tényező (Ek), pedig kPa-ban kifejezve:  

Ek= 
s·h

t
 [kPa] (4.2.) 

ahol (t) a vizsgált párnázóanyag vastagsága, míg (h) az ejtési magasság. 

A módszer alapján bármilyen nagyságú dinamikus csillapítási tényező érték mellett az amax 

értéke becsülhető. Így különböző s, h és t kombinációk mellett az amax ugyancsak nagy 

pontossággal becsülhetővé válik. A kísérlet lépései a következők: 

Első lépés: A fellépő maximum és minimum értékeket definiáljuk a várható dinamikus 

csillapítási tényező függvényében. Könnyen belátható, hogy a legkisebb dinamikus 

csillapítási tényező = s·h/t a legkisebb (s) és a (h), és a legmagasabb (t) értékhez tartozik, a 

                                                 
47 A mennyiségek megadására az angol nyelvű kifejezéseket használtam fel. 
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legnagyobb dinamikus csillapítási tényező pedig a legnagyobb (s) és a (h), és a 

legalacsonyabb (t) értékhez fog tartozni.  

Második lépés: A lehetséges teljes spektrumot felosszuk körülbelül 5-10 mérési tartományra 

(pontra), amelyen a kísérletet végre kívánjuk hajtani. Így például, ha a teljes spektrum 1 és 

100 kPa közötti, akkor a lépésköz körülbelül 20 kPa értékeként kerül megállapításra (20, 

40, 60 . . . . . és 100 kPa). 

Harmadik lépés: A második lépésben meghatározott lépték adott szintjén kiválasztunk 

legalább öt lehetséges (s), (h) és (t) érték kombinációját. Az általam elvégzett kísérlet során 

hat ilyen pontot határoztam meg. A hat különböző kombináció (s), (h) és (t) értékei a 4.1. 

táblázatban. 

Ezt követően a hat ejtési kísérletet hajtottam végre az 4.3. alfejezetben leírt módon. Itt meg 

kell jegyeznem, hogy a vizsgálathoz a gyakorlatban ún ”cushion tester”-nek nevezett 

berendezés is felhasználható lett volna. A vizsgálat további menetében a maximum 400 mm-

es ejtési magasságot és a minimum 10 mm-es vastagságú mintát választottam ki, mint egy 

lehetséges kombinációt, 100x100 mm-es alapterülettel. Az adott kombináció kiválasztásának 

az volt az oka, hogy ebben a kombinációban található a gyakorlati élet szempontjából 

meghatározó felhasználási szokás. 

4.1. táblázat: Különböző variációk által kalkulált dinamikus csillapítási tényező értékek (forrás: saját 
szerkesztés) 

Statikus nyomás 

Ejtési 

magasság 

Minta 

vastagsága 

Dinamikus 

csillapítási tényező 

s (kPa) h (mm) t (mm) (kPa) 
1 400 20 20 
2 300 30 20 
3 200 30 20 
4 200 40 20 
5 120 30 20 
6 33 10 20 

 

Ezt követően a minta 1 kPa felületi nyomást szimuláló terheléssel került terhelésre. Az ejtési 

kísérlet során az ütési impulzus egy adatrögzítőn (HBM Spider 8) került felvételre, g 

értékben. Ezt követően elvégeztem a hat ejtési kísérletet. A hat kísérlet egyes input adatait 

úgy választottam meg, hogy az egyes változó paraméterek kövessék a valós gyakorlatban 

szokásos megválasztási formák és bekövetkező események teljes spektrumát (méreteket, 
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ejtési magasságot48). A változó paraméterek meghatározásánál azt a módszert kell követni, 

hogy az előzetesen kalkulálható dinamikus csillapítási tényező értékéből kerül 

visszaszámolásra az egyes paraméterek konkrét értéke. Így a hat kísérlet esetén a dinamikus 

csillapítási tényezőt mindig 20 kPa értékkel kalkuláltam. 

A kísérlet eredményeit a 4.2. táblázat foglalja össze. Az amax értékek a táblázat 4. oszlopában 

a ténylegesen mért gyorsulás értékeket [g], míg a táblázat 6. oszlopába kerültek az előzetesen 

kalkulált értékek a 20kPa-os dinamikus csillapítási tényező mellett (Daum, 2006). Az átlag 

érték a 20 kPa előzetes megadott dinamikus csillapítási tényező szint mellett 68,2 ±5,22 kPa 

volt, amely 7,67 %-os átlag eltérést jelent. 

Negyedik lépés: A harmadik lépés elvégzése különböző dinamikus terhelési szintek mellett. 

Ehhez további négy szintet határoztam meg a második lépésben, hogy a 20-100 kPa 

szinteken vizsgálódjak tovább. A különböző szinteken végrehajtott kísérlet eredményeinek 

a kapcsolatát a 4.1. táblázat mutatja be. A különböző variációk esetén a véglegesen kapott 

szórás értékeket adtam meg. 

4.2.táblázat . A kalkulált és mért értékek a 20kPa a dinamikus csillapítási tényező szinten (forrás: saját 
szerkesztés) 

Statikus 

nyomás 

Ejtési 

magasság 

Minta 

vastagsága 

Mért 

gyorsulás 

érték 

Dinamikus 

csillapítási 

tényező 

Kalkulált 

igénybevétel  

(amax ·s) Átlag 

[kPa] s [kPa] h [mm] t [mm] amax [g] s·h/t [kPa] [kPa] 

1 400 20 68,5 20 68,5 

68,2 

2 300 30 37,1 20 74,2 

3 200 30 22,8 20 68,4 

4 200 40 17,9 20 71,6 

5 120 30 13,5 20 67,5 

6 33 10 9,8 20 58,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Az ejtési magasság mértékének megválasztását empirikus tanulmányok eredményeire és a szabványos 

vizsgálatok által előírtakra alapoztam. 
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4.3.táblázat: Minden egyes dinamikus csillapítási tényező szinten elvégzett kísérlet eredményeinek összegezése 
(forrás: saját szerkesztés) 

Dinamikus csillapítási 

tényező [kPa] 

Átlag amax 

értéke [g] Szórás mértéke [%] 

20 68,2 7,67% 

40 106,1 1,81% 

60 127,5 4,28% 

80 316,4 7,11% 

100 785,5 6,07% 

 

Ötödik lépés: Meg kell vizsgálni, hogy mely függvény szerint írható le a dinamikus 

csillapítási tényező és a mért g érték közötti összefüggés. Ez a kapcsolat általában 

közelítőleg jól leírható egy exponenciális összefüggéssel (4.3), azaz: 

amax értéke = a· eb(dinamikus csillapítási tényező) (4.3.) 

 ahol  

a,b = a megválasztott anyag előre specifikálható tulajdonsága (vastagság, stb.)  

e = 2,71 állandó 

Ez a regressziós összefüggés kiválóan használható arra, hogy egy olyan egyenletet 

használjunk, amely nagy pontossággal mutatja be az összefüggést az adatok között. Az 

adatokat ábrázolva a következő 4.10. ábrát kapjuk, amelyen MS Excel programban egyszerű 

lépésben megadható egy illeszkedő exponenciális trendvonal, illetve az R2 értékével. 

Az elvégzett kísérletek alapján számított determinációs együttható megmutatja nekünk, hogy 

az értékek hány százaléka magyarázható a teljes variációs számra nézve. A mérés és 

számítások eredményeként a 93,6 % -os érték megfelelő ahhoz, hogy a valós gyakorlatban a 

véletlen hibák száma a gyakorlattól elvárt tűrés mértékének megfeleljenek. 
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4.10. ábra: A gyorsulásérték dinamikus csillapítási tényező függvényében  

(forrás: saját szerkesztés) 

Ezzel a módszerrel gyakorlatilag bármilyen párnázó anyagra, a párnázási görbét egyszerűsített 

eljárással ábrázolni lehet. A kapott exponenciális összefüggés a és b elemeit ismerve, lenti 

képlet alkalmazásával (4.4.) tetszőleges ejtési magasság / párnázóanyag vastagság, illetve 

statikus nyomás esetére is lehetséges a gyorsulás érték meghatározása és grafikus ábrázolása. 

� =
�∙�

�∙
�∙�
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    (4.4.) 

Hatodik lépés (változó környezeti feltételek esetén): A vizsgálat párnázóanyagot kondicionálni 

kell a várható külső környezeti igénybevételek alapján, majd a kísérletet meg kell ismételni 

az első lépéstől kezdve. 

Ahogy, már korábban bemutattam az általánosan elterjedt (PE, EPS, stb.) párnázóanyagok 

érzékenysége a környezeti feltételek megváltozására rendkívül változatos képet mutat. Ez 

főként a hőmérséklet/relatív légnedvesség tartalom megváltozásával együtt járó, és előre csak 

nehezen kalkulálható rugalmassági és párnázási tulajdonságok megváltozását jelenti. Az 

általam vizsgált biodegradálható anyag esetén ennek szignifikáns szerepe van. Azaz a kísérlet 

végrehajtását olyan környezeti feltételek mellett is el kell végezni, amely a gyakorlati 

felhasználás szempontjából releváns lehet. 
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A vizsgálati körülmény megváltozásához a csomagolásokra vonatkozó MSZ EN ISO 

4180:200949 szabvány feltételrendszereinek egyes eseteit alkalmaztam. Ennek oka, hogy 

bemutathassam, hogy a párnázóanyag hogyan viselkedik a megváltozott körülmények között, 

illetőleg ez hogyan viszonyul a normál körülményekhez. Vajon milyen összefüggéseket 

tapasztalhatunk ekkor a mérési eredmények és valós felhasználás feltételeit összevetve, 

továbbá ez hogyan módosítja az operatív gyakorlat módszertanát. 

Fentiek alapján a kísérletet a normál körülményektől (23 oC / 50% r.H.) eltérően elvégeztem 

30 oC-on: 65% r.H. illetve 90% r.H.-n és 40 oC-on: 65% r.H., illetve 90% r.H.-n történő 24 

órás klimatizálás után is. A megváltoztatott körülményekkel történő vizsgálati eredményeket, 

a korábbi lépésekben kalkulált értékek mellőzésével (hiszen, ezek változatlanok maradnak) az 

4.4. táblázatban adom meg. 

Még az adatok ábrázolását megelőzően a táblázat értékeiből is látható, hogy a mért gyorsulás 

értékek jelentősen megváltoznak. Az egyértelműen következtetésként levonható, hogy nem is 

elsősorban a hőmérséklet megváltozása játszik jelentős szerepet, hanem a páratartalom 

megváltozása. A relatív páratartalom növekedésével a mért gyorsulásértékek jelentősen 

megnövekedtek.  

A kapott eredményeket összevetettem, egy az iparban általánosan elfogadott termék 

ütésérzékenységi táblázat (4.4.) értékeivel (Schueneman, 2000).  

4.4. táblázat: Termékek ütésérzékenységi mutatói (forrás: részben Schueneman, 2000) 

g érték Osztályozás Példa 
25-30 Extrém törékeny Precíziós műszer, stb. 
30-40 Törékeny Navigáció, stb. 
40-50 Kevésbé törékeny Asztali számítógép, stb. 
50-75 Tartós TV, stb. 
75-100 Robusztus  Kézi szerszám, stb. 

110 Érzéketlen Számológép, telefon, stb. 
150< „Törhetetlen” Indító kulcs, stb. 

Megállapítható hogy a különböző feltételek mellett vizsgált párnázóanyag csak számos egyéb 

paraméter ismeretében alkalmas arra, hogy közvetlen termékvédelmi funkciót töltsön be.  

Ilyen paraméterek: 

- a környezeti hőmérséklet (oC), 

                                                 
49 Szabvány neve: Csomagolás. Szállításra kész csomagok és egységrakományok. Általános szabályok a 

szállítási csomagolások vizsgálati programjainak összeállításához 
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- a környezet relatív légnedvesség tartalma (% r.H.), 

- valamint a becsomagolni kívánt termék ütésérzékenysége (g). 

Ezek alapján jól látható (4.5. táblázat), hogy csak a sötétkék háttérbe foglalt értékek azok, 

amelyek még megfelelők, és a párnázóanyag biztonsági tényező figyelembevételével még 

alkalmazható. A többi eredmény esetén kijelenthető, hogy még biztonsági tényező 

alkalmazása esetén is nagy kockázatot jelentene a párnázóanyagként történő alkalmazás.   

4.5. táblázat: Minden egyes dinamikus csillapítási tényező szinten elvégzett kísérlet eredményeinek összegezése 
a hőmérséklet és relatív légnedvesség függvényében (TPS anyag esetén) (forrás: saját szerkesztés) 

 
Dinamikus 

csillapítási 

tényező [kPa] 

amax értéke [g] 

23 oC / 50%rH 

amax értéke [g] 

30 oC / 65%rH 

amax értéke [g] 

40 oC / 65% rH 

amax értéke [g] 

30 oC / 90%rH 

amax értéke [g] 

40 oC / 90% rH 

20 68,17 90,6 112,22 138,22 147,32 

40 106,18 118,4 122,3 385,34 430,22 

60 127,58 134,23 155,43 659,45 702,45 

80 316,45 456,77 467,33 614,34 734,22 

100 785,57 620,34 634,44 811,01 823,12 

 

A 4.11 ábra jól illusztrálja az amax értékek arányainak alakulását, a 23 oC / 50% r.H. és 20 kPa 

dinamikus csillapítási tényező mellett kapott értékhez képest, valamint melyek azok 

változatok (kék színnel jelölve), amelyek a Schueneman által megállapított maximum érték 

(komplex termék esetén: 150 g) alatt helyezkednek el.  

 
4.11. ábra: Az amax értékek arányos alakulása  

(forrás: saját szerkesztés) 
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Amennyiben feltételezzük a korábban ismertetett ötödik lépés, azaz a fizikai mennyiségek 

exponenciális összefüggését, úgy azt tapasztalhatjuk, hogy az egyes determinációs együttható 

(R2) értékek már olyan információt szolgáltatnak számunkra, hogy a valós értékhez képest az 

egyszerűsített képlet felhasználásával bizonytalan végeredményt kaphatunk, hiszen a mért 

értékek jóval alacsonyabb százalékban lesznek magyarázhatók. Ezáltal megnő annak a 

kockázata, hogy a gyorsított vizsgálattal releváns eredményeket használjon fel egy gyakorlati 

szakember. Az egyes mért eredményekhez tartozó R2 értékeket az 4.12. ábrán mutatom be. Az 

eredmények alapján hőmérséklet emelkedésével, de főként a magas páratartalom esetén a 

mért értékek kapcsolata már nehezen magyarázható exponenciális összefüggéssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12. ábra: Változó hőmérséklet és páratartalom mellett mért értékek és az R2 értékek  

(forrás: saját szerkesztés) 

Ezt követően a megváltoztatott körülmények között mért értékek kapcsolatát egyéb illeszkedő 

függvénnyel már nem vizsgáltam. Ennek az az oka, hogy mindenekelőtt ragaszkodni 

kívántam a szabványos vizsgálatok alapelveihez, iránymutatásaihoz, továbbá a 

szakirodalomban már sok helyütt vizsgált és leírt, általánosan elterjedt „cushion curve” 

számítási és ábrázolási módszerekhez. 

Itt kell megjegyeznem, hogy a PE és EPS esetére is elvégeztem a kísérlet sorozatokat, 

amelyek egyértelműen igazolták, hogy a két anyag nem érzékeny a relatív légnedvesség 
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növekedésére. Erről az 5. számú mellékletben közlöm, diagramba foglalva mind a magas 

hőmérséklet és magas páratartalom kombinációk esetén mért értékeket. 

 

4.5. Megállapítások 

Igazolható, hogy a szakirodalomban tárgyalt párnázási célra szánt és egyben környezetbarát 

csomagolóanyag esetén is szakszerű megoldás az ütési igénybevételek elleni védekezéshez 

igénybevenni laboratóriumi vizsgálatsorozatokat, továbbá e vizsgálatok időtartama megfelelő 

fizikai és matematikai összefüggések alapján időben lerövidíthető. Ugyanakkor az ellátási 

(logisztikai) láncban várható igénybevételek alapján nem elégséges mértékben adnak 

információt az anyag alkalmazhatóságának és védelmi hatásmechanizmusának 

összefüggéseire. 

A vizsgálatok eredményeként egyértelműen megállapítást nyert, hogy a normál hőmérsékleti 

körülmény és relatív légnedvesség mellett (25oC/50% r.H.) a korábban ismertetetett 

paraméterek definiálásával, a módszer alkalmazható az ütési igénybevételekkel szembeni 

ellenállóképesség számszerűsítésére. Amennyiben egy megfelelő illeszkedő függvény 

megválasztásával az értékek legalább 90%-os pontossággal megadhatók, úgy ez a módszer 

alkalmas arra, hogy a gyakorlati életben a szakemberek felhasználják, hiszen nem szükséges 

hosszú ideig tartó vizsgálatsorozatokat elvégezni, hanem csak néhány, a felhasználás 

szempontjából jellemző méret és egyéb paraméter megválasztását követően ”generálható” egy 

jelleggörbe. A vizsgált anyag esetén is bebizonyosodott mindez, amely egyúttal azt is jelenti, 

hogy a módszer megfelelően alkalmazható. 

Ugyanakkor a módosított körülményekkel elvégzett vizsgálatok esetén a kísérleti eredmények 

azt mutatják, hogy a szakirodalmi és szabványos mérési módszerek nem adnak releváns képet 

az anyag viselkedéséről, vagy ha igen, akkor rendkívül pontatlan becsléssel írhatóak le. Míg 

az általánosan elterjed PE és PS habok esetén a megváltoztatott körülmények (magas 

hőmérséklet és páratartalom) esetén is megfelelően használható a „cushion curve” 

exponenciális összefüggése, addig a higroszkópos tulajdonsággal rendelkező anyag esetén ez 

csak további egyéb feltételek (pl.: biztonsági tényező, termék érzékenységének változása, 

stb.) figyelembevétele után használható fel. Az eredményekből egyértelműen megállapítható, 

hogy az estleges biztonsági tényező értékének megválasztása különösen a magas páratartalom 

mellett elengedhetetlenül fontos, hiszen míg az önmagában csak magas hőmérsékleti 
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körülmények közötti vizsgálat nem mutatott jelentős eltéréseket, addig a páratartalom 

növelésével ez szignifikánsan megmutatkozott.  

A fentiek alapján amennyiben feltételezzük a fizikai mennyiségek exponenciális 

összefüggését, úgy azt tapasztaljuk, hogy a determinációs együttható (R2) értéke által, a 

valóságban mért értékek jóval alacsonyabb százalékban lesznek magyarázhatók. Egyúttal 

megnő annak a kockázata, hogy a gyorsított vizsgálattal releváns eredményeket használjon fel 

egy gyakorlati szakember.  

Az elért eredmények alapján további kutatási iránynak tekintem, hogy megvizsgáljam mely 

összefüggéssel magyarázható a higroszkópikus tulajdonságokkal rendelkező anyag magas 

páratartalom melletti viselkedése, továbbá megadjak még olyan határpontokat, amellyel 

kifejezhető a párnázó anyag alkalmazhatóságának szempontjából egyértelműen 

kockázatosnak tekinthető relatív légnedvesség és hőmérséklet kombinációk. 
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5. Értékelési módszer kidolgozása, valamint annak alkalmazhatósága  

Mivel disszertációm korábbi fejezeteiben, már részletesen vizsgáltam a csomagolástervezés 

fejlődését, valamint kidolgoztam egy metodikát, amely alkalmas lehet arra a célra, hogy a 

szabályozási mechanizmusokat is figyelembevéve alakítsunk ki termék – csomagolási 

rendszereket. Így ezen fejezet keretein belül, olyan értékelési módszer kialakítása a cél, 

melynek segítségével, a logisztika, ezen belül a csomagolás területén, új anyagként 

potenciálisan alkalmazható anyag esetén, már a tervezési folyamat korai szakaszában olyan 

információt tudnak biztosítani, melynek segítségével a logisztikai környezet paramétereit is 

ismerve, sikeresen lehetséges döntést hozni egy potenciális új anyag alkalmazhatóságáról a 

termék-csomagolási rendszerben. 

 

5.1. Matematikai eljárások alkalmazása a csomagolástervezés területén 

Mielőtt disszertációm további fejezeteiben részletesen ismertetném az általam fontosnak vélt 

paraméterrendszert, fontosnak tartom, hogy néhány matematikai eljárás csomagolástervezési 

alkalmazását részletesebben is elemezzek. Természetesen az elemzett eljárások, nem az 

összes olyan eljárást jelentik, amelyeket ezen a területen alkalmazni lehetséges. 

Ilyen eljárások lehetnek: 

- BEA módszer  

- Fuzzy eljárás 

- AHP módszer. 

 

5.1.1. A BEA módszer alkalmazásának elemzése 

Az úgynevezett Bond Energy Algorithm50 módszer első említése 1972-ben történt, amikor 

McCormick (1972) írásában publikált egy olyan eljárást, amelyben komplex problémák 

megválaszolására, a probléma kört elemekre bontjuk, adott szempontok szerint csoportosítjuk, 

majd a már homogén csoportok alapján mátrixot alakítunk ki. A cél hogy olyan célfüggvényt 

                                                 
50 továbbiakban BEA: Bond Energy Algorithm: Kötési Energiák Algoritmusa  
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alakítsunk ki, melynek segítségével permutálni tudjuk a sorok, oszlopok helyértékeit egy 

olyan szomszédos értékhez mely a legnagyobb ME51 értékkel rendelkezik.  

Az úgynevezett „kötési energiák” McCormick által definiált képlete (5.1) látható alább: 

ME = )(
2

1
,1,11,

1
1,

1
jijiji

m

i
ji

n

j
ij aaaaa +−+

=
−

=

+++⋅∑∑    (5.1.) 

ahol: 

ai, j: sorok illetve oszlopok helyértékei 

A módszer első olyan jellegű alkalmazása ahol mind a logisztika, mind a csomagolás név 

szerint megjelent, az Dowlatshahi (1997) publikációja. Ő volt az aki, aki a már korábban 

részletesen elemzett Concurrent Engineering fontosságát a logisztika és a csomagolás 

területén elemezte. A szerző a BEA módszer alapelgondolását a logisztika és tervezés 

területére átültetve, olyan „Tervezést befolyásoló Paraméter Család”52-okat alakított ki a 

felmerülő paraméterekből, amelyeket további modulokba történő rendezés segítségével a 

logisztikai aspektusú tervezés hatékonysága nagyban növelhető.  

A Modul Csoportok és a tervezési paraméterek között fellépő kapcsolatot egy bináris 

incidencia mátrix segítségével lehetséges kifejezni. A „0”, illetve az „1”értékek feltöltése, 

alkalmazása a mátrixban [ai,j] lehetővé teszi, hogy az algoritmus végig vezetése után, az 

incidencia mátrix áttanulmányozása alapján, megtaláljuk azon DFF-eket, illetve 

paramétereket, amelyekre a tervezés során nagyobb hangsúlyt kell helyezni.  

Az algoritmus alkalmazásával számos olyan addig rejtett előny megismerhető, amelyek 

segítségével, a terméktervezés és az ahhoz kapcsolódó csomagolási problémakörök egyes 

paraméterei megválaszolásra kerülhetnek. 

A rendszer alkalmazásának hozadéka: 

- A tervezési metódus legfontosabb és a végső eredményt is nagyban befolyásoló 

tényezője, a kiindulási mátrix kitöltése. Ennek alapján a tervezőnek nagy 

beleszólása van a végső eredmény kialakításában is.  

- Az így kialakítható rendszer rugalmas, nem egy kötött rendszer alapján kerül 

kialakításra. 

- A rendszer nincsen korlátozva semmilyen speciális termék csoportra. 

                                                 
51 ME: Measure of Effectiveness: Hatékonyság mérőszáma 
52 DFF: Design Factor Families: Tervezést befolyásoló Paraméter Család 
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- A rendszer, a figyelembe venni kívánt paraméterek, tetszőleges méretig 

növelésével is alkalmazható, természetesen betartva az alapvető kritériumokat. 

- A rendszer alkalmazhatósága alapvetően a kitöltő személy empirikus tudásán 

nyugszik, így a rendszer eredményei is adott esetben hibásak lehetnek. 

- A megfelelő eredmény elérésének érdekében az egyes paraméterek pontos 

definiálása elengedhetetlen. 

- A rendszer nagyméretre történő duzzasztása, a rendszer gyakorlati 

alkalmazhatóságát csökkentheti. 

Fontos kiemelnem, hogy a Dowlatshahi által megalkotott rendszer abban az időben egy 

merőben új aspektust mutatott be, melynek segítségével, a már korábban publikált algoritmus, 

a terméktervezési eljárások támogatásán felül olyan területeket is felsorol, amelyek bár 

napjaink követelményrendszereit már teljes körűen nem tudják kielégíteni, de mindenképpen 

egy hasznos és előremutató eljárás.  

5.1.2. Fuzzy eljárások alkalmazása  

Zadeh (1965) publikálta először a Fuzzy eljárást, amelynek segítségével a klasszikus igaz – 

hamis döntési mechanizmusokon felül, olyan kiterjesztését is vizsgálhatjuk a rendszernek, 

melynek segítségével a hamis és tényleges értékek felismerése, eldöntése mögött rejlő logikai 

hátteret is vizsgálja. Ezen logikai eljárás segítségével, szerteágazó és komplex területek akár 

számos bizonytalansági tényezővel rendelkező jelenségeit lehet kezelni. (Boclin Campos, 

2006) 

A Fuzzy alkalmazhatóságának mind szerteágazóságáról, mind alkalmazási területeiről számos 

szerző publikált. (Földesi et al, 2009, stb.)  

A termék tervezés esetén történő alkalmazhatóság publikálása (Suh, 1990) és annak 

alkalmazásával kapcsolatos tények feltárása (Kusiak and Huang, 1996) jóval korábbra 

datálható, mint a csomagolás területén történő alkalmazással kapcsolatos publikációk (Liang, 

2001). 

Ennek oka számos olyan tényező, amelynek okai egészen a termék és csomagolástervezés 

szerteágazó komplexitásáig vezethetőek vissza.  

A Fuzzy, mint kutatási téma megerősödésével egy időben már olyan publikációk is 

megjelentek, amelyek már más egyéb támogató eljárások, Fuzzy eljárásba történő 

integrálásának lehetőségével is foglalkoztak. 

Ilyen eljárások: 
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- Fuzzy eljárás alkalmazása a QFD területén, esetlegesen a csomagolástervezés 

során (Chen, 2009; Rau 2007) 

- Fuzzy eljárás alkalmazása innovatív csomagolások elterjedésének vizsgálatára 

(Böröcz, 2010) 

- Csomagolóanyag kiválasztás lehetősége Fuzzy eljárással (Jarupan, 2004) 

- Életciklus értékelés és elemzés Fuzzy támogatással (Weckenmann & Schwan, 

2001, González, 2002) 

- Csomagolási hulladék identifikálás Fuzzy eljárással (Lozano-Olvera et al, 2008) 

Már a fenti tématerületek is jól prezentálják, hogy a téma komplexitása miatt, mind a 

csomagolás, mind a Fuzzy tématerületeken kutató és publikáló szakemberek, csak a termék 

vagy csak a csomagolási szegmensek egy-egy rész területének vizsgálatával és Fuzzy 

kapcsolódásával foglalkoztak. 

5.1.3. AHP módszer alkalmazásának lehetőségei 

Az AHP53 �egy olyan eljárás, amellyel több szempontú döntési problémák megoldására 

fejlesztett ki Saaty (1980).  Az eljárás kezdeti szakaszában a megfogalmazott cél, az 

alternatívák kiválasztása és a bírálati szempontok definiálása a feladat. (Rapcsák, 2007)  

Az áttekinthetőség, és a probléma átláthatóságának megkönnyítése végett, a rendszert 

általában többszintű fa struktúraként szokás elemezni. A fastruktúra adottságait ismerve, jól 

látható, hogy a cél mindig az alternatívák rangsorának meghatározása. Ezek alapján a döntési 

folyamat az alábbi részekből áll össze:  

1. a szempontok súlyainak a meghatározása; 

2. az alternatívák kiértékelése a megadott szempontok szerint; 

3. a súlyozás és az értékelések összegzése.(Rapcsák, 2007) 

Ezen eljárás – hasonlóan a Fuzzy eljáráshoz – már negyed százados múltra vezethető vissza, a 

csomagolási területen történő alkalmazása csak a közelmúltban került a kutatók viszonylagos 

látóterébe.  

Azonban a tématerületen publikált irodalmak tüzetes tanulmányozása eredményeként 

megállapítható, hogy az AHP alkalmazhatóságának vizsgálata főleg a csomagolástervezés, 

valamely kapcsolódó területével összefüggésben jelentek meg.  

Ilyen a területek például:  

                                                 
53 AHP: Analytic Hierarchy Process 
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- Beszállítói, többek között csomagolóanyag problémák megoldási lehetőségei 
(Kilincci& Onal, 2011), Brunoa et al., 2012) 

- Kiszervezés avagy outsourcing kérdések kezelése (Ho, 2012) 

- Hulladékgazdálkodási paraméterek kiválasztása (Morrissey & Browne, 2004) 

- Csomagolóanyag kiválasztás különböző aspektusok figyelembevételével úgy, mint 

vevői igények (Williams, et al., 2007), életciklus elemzés eredmény (Huang, 2004) 

Természetesen az AHP széleskörű alkalmazhatóságából adódóan, nem csak a fenti területeken 

születtek publikációk, de ezek ismertetésétől most eltekintek terjedelmi okok miatt. Azonban 

a megvizsgált irodalmak alapján jól körvonalazódik, hogy ezen döntéstámogató rendszer is 

csak olyan feltételek mellett lenne alkalmazható a problémák megválaszolására, amelyek 

számos olyan módosítást igényelnének, amelyek alapján a rendszer elveszítené előnyeit. 

 

5.2. A kidolgozni kívánt szempontrendszer definiálása 

A korábbi fejezetek alapján jól látható, hogy a termék és a szervesen hozzá kapcsolódó 

csomagolástervezés napjainkra egy rendkívül komplex és szerteágazó tervezési metodikává 

vált. Azonban az is észrevehető, hogy ezen tervezési metodikák nem nyújtanak támpontot 

abban a folyamatban, hogy a folyamatosan fejlődő anyagtudományok által egyre 

specifikusabb és összetettebb vagy teljesen új, és újonnan megjelenő csomagolóanyagok a 

csomagolástervezésbe mely módon integrálhatóak be. 

Az alábbi fejezetekben egy olyan elemzési módszert ismertetek, melynek célja egy új, 

párnázási komponens paraméterezhetően és akár módosíthatóan a rendszerbe integrálható 

legyen, oly módon, hogy csomagolóanyagra specifikus és nagy fontossággal bíró 

komponense, a logisztikai környezet függvényében változtatható legyen. 

Ahhoz, hogy egy olyan minden mérnöki igényt kielégítő paraméter rendszert ki tudjunk 

alakítani, először ismernünk szükséges a termék és csomagolási rendszer valamint az ehhez 

kapcsolódó résztrületeket (kategóriákat). A következő 5.1. ábrán ezek láthatóak. 
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5.1. ábra: A termék – csomagolási rendszer és az ahhoz kapcsolódó területek  

(forrás: saját szerkesztés) 

Ahol:  

PPS: (Product Package System): A termék-csomagolási rendszer, ezen belül a termék –

párnázat – fogyasztói – gyűjtő – szállítási csomagolások egyes komponensei, valamint 

az alább felsorolásra kerülő alkategóriák összesített eredménye és ahol a maximra 

történő fejlesztés a cél. 

Si: (Supply): A termék csomagolási rendszer beszerzésével kapcsolatos információk és 

paraméterek csoportja (beszerzési ktg. (Ft/m3), stb.) Ezen kategória esetén a 

minimalizálás, - elsődlegesen a költségek - a legfontosabb szempont (Si→min). 

Qi: (Quality): A termék csomagolási rendszer kialakításakor, a minőségbiztosítás alá tartozó 

főbb kritériumok csoportja. Ezen kategória esetén a maximalizálás a legfontosabb 

kritérium, úgymint beérkező áru selejtmentes százaléka (%/ 1000 db), stb. (Qi→max). 

M i: (Manufacturing): A termék csomagolási rendszer kialakításával, gyárthatóságával 

kapcsolatos paraméterek összessége. Többek között ide tartozik: gyártási idő (db/ perc), 

uniformizálhatóság foka, átállási idők (perc/db), stb. Jelen kategória esetén az értékek 

minimalizálása a célunk (Mi→min). 

Pi: (Packaging): A termék köré kialakítani kívánt csomagolási rendszer főbb paramétereinek 

csoportja, úgy mind: funkcionális követelmények, ellenállóképesség (db/1000db), stb. A 

paraméterek maximalizálása a célunk (Pi→max). 

Termék-
csomagolási 

rendszer

(Fogyasztói –
Gyűjtő- Szállítási 

csomagolás)

(PPS)

Beszerzés

(Si)

Termelés

(M i)

Minőségbiztosítás

(Qi)

Csomagolási 
rendszer  tervezése

(Pi)

Logisztika

(Szállítás, Tárolás, 
Anyagmozgatás, 

Információ)

(L i)

Környezet-
gazdálkodás

(Ei)
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Li: (Logistics): A kialakított termék-csomagolási rendszerrel szemben támasztott szállítási, 

raktározási, anyagmozgatási követelmények összessége, például: halmazolhatóság 

(kg/db), gépi anyagmozgatás lehetősége, stb. Maximumra való törekvés a célunk itt is 

(Li→max). 

Ei: (Environment): A teljes rendszerrel kapcsolatos környezetterhelő paraméterek kategóriája, 

úgymint: hulladékképződés mennyisége (hulladék tömege termékeként (kg/db), nem 

hasznosítható anyagok köre, stb. A környezeti terhelést befolyásoló paraméterek 

minimalizálása a célunk jelen esetben (E→min). 

Mivel az egyes szegmensek és azon belül az egyes alcsoportok rendkívül nagy terjedelmet 

képviselnek és csak a módszer további finomításakor rendelkeznek fontossággal, a további 

elemzés során ezeket nem részletezem. A részletes lista, a disszertáció 6. számú 

Mellékletében található meg. 

 

5.3. A szempont rendszer definiálásából megadható értékelési metodika kidolgozása 

Az 5.7 ábra alapján az ott szereplő hat fő csoport alapján tehát a termék-csomagolási rendszer 

(PPS54) az alábbiak függvényében (5.2.) alakulnak. 

PPSi = f (Si , Qi, Ei , Li, Mi , Pi)  (5.2.) 

Mivel, a csomagolási rendszer kialakítása az egyes kategóriák fontosságának függvényében 

módosulhatnak, így a mindenképpen szükséges az egyes kategóriákra speciálisan érvényes 

súlyszám bevezetése.  

Az egyes kategóriákhoz tartozó értékek (5.3.) az alábbiak szerint határozhatóak meg a 

kategóriák ismertetésekor említésre kerülő lehetséges mérőszámok alkalmazásával:  

i
S S

S
a imin= ; 

i

i
Q Q

Q
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max
= ;

i
M M

M
a imin= ;

i

i
P P

P
a

max
= ;

i

i
L L

L
a

max
= ;

i
E E

E
a imin= ;  (5.3) 

Ezek alapján a következőképpen bővül az értékelemzéshez alkalmazni kívánt függvény (5.4.):  

iPiEiLiMiQiSi PaEaLaMaQaSaPPS ⋅+++++= )(   (5.4.) 

ahol: 

Si: a beszerzési, stb. kategóriák azonosítója 
                                                 
54 PPS: Product- Package System 
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aS: a beszerzési, stb (Si….) kategóriákhoz tartozó egyedi súlyszám 

Fontos kiemelni, hogy a függvényben szereplő aPPi tétel külön, szorzótényezőként jelenik 

meg, ezzel is hangsúlyozva azt, hogy a termékvédelmi rendszer kialakításához kapcsolódó 

paraméterek kiemelt figyelmet kell, hogy kapjanak. 

A súlyozási értékek kialakításához alkalmazott tényezők, bővítésével, kiterjesztésével, 

módosításával természetesen a rendszer értékelési mechanizmusát tovább lehetséges 

finomítani. Fontos megjegyezni, hogy a súlyszámok kialakítása, minden egyes termék és a 

hozzá kapcsolodó védelmi rendszer esetén egyedileg kerül megállapításra a különböző 

kategóriák fontossága alapján. 

A függvényt behelyettesítve az egyes párnázóanyagok kategória értékeivel, jól látható az 5.1. 

táblázatból, hogy a párnázó anyagok kumulált értékei között a százalékos különbség 

viszonylag alacsony. Mindez jól tükrözi, hogy a rendszerszemléletben történő összehasonlítás 

alapján, az újonnan alkalmazni kívánt anyag versenyképes lehet a hagyományos szintetikus 

párnázóanyagokkal.  Az összehasonlíthatóság érdekében az alkalmazott súlyszámok (aS, stb.) 

mindegyik kategória esetén azonos értékkel lettek megállapítva. Míg az egyes kategória 

értékek (Si), a korábban is ismertetett kategóriánként különböző értékek alapján lettek 

definiálva. Ezek változtatása természetesen, minden egyes konkrét tervezési feladat esetén 

lehetséges.  

5.1. táblázat: Párnázóanyagok összehasonlítása (forrás: saját szerkesztés) 

  Si aS Qi aQ Ei aE Li aL Mi aM Pi aP 
kummulált 

érték 

∆ k. 
érték 
(%) 

PE 4 35 8 20 5 30 9 30 5 25 10 60 507000 -9,1 

EPS 2 35 7 20 7 30 10 30 7 25 10 60 537000 -3,8 

TPS 9 35 8 20 1 30 10 30 5 25 10 60 558000 0,0 

 
Si→min Qi→max Ei→min Li→max Mi→min Pi→max 

   

A függvény alkalmazásával tehát lehetséges az összehasonlítása és rangsorolása különböző 

párnázóanyagoknak. 
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5.4. A környezeti igénybevételekre érzékeny csomagolóanyagok bevezetése esetén 

szükséges módosító paraméterek elemzése 

Dolgozatom korábbi fejezeteiből is jól látható, hogy egy új típusú csomagolóanyag 

bevezetése rendkívül nagy kutatási, mérési és vizsgálati háttérmunkát igénylő feladat.  

Jól látható az is, hogy a logisztikai környezet egyes paraméterei, komponensei akár 

nagymértékben is befolyásolhatják, a termék- csomagolási rendszerben alkalmazható anyagok 

körét, illetve áttételesen a rendszer egyéb komponenseit.  

A logisztikai környezet, ezen belül a párnázó anyag mechanikai viselkedésének alakulása 

hőmérséklet - páratartalom függvényében, rendkívül nagy jelentőséggel bír a tervezési 

metódus több szegmensében is. A disszertációm korábbi fejezeteiben már részletes 

vizsgálatok által elemeztem azt a fontos tényezőt, hogy a hőmérséklet/páratartalom 

függvényében a párnázó anyag párnázási karakterisztikái mely módon alakulnak, és milyen 

különbözőségeket mutatnak, így ezen eredmények figyelembevétele elengedhetetlen. 

Az alábbiakban a fenti rendszer egy bővítését hajtom végre annak érdekében, hogy akár új 

típusú csomagolóanyagok integrációja is megoldható legyen. A modifikáció segítségével 

elérhető lesz az, – figyelembe véve ezen tényezők nagymérvű befolyását – hogy a 

biodegradálható és/vagy hidrofil anyagok már a megfelelő információk birtokában 

alkalmazhatóak legyenek mint párnázóanyagok. 

A módosító paraméterek ismertetése, valamint az azokból levonható következtetések: 

Korábban ismertetett mérések, a vizsgált TPS anyag tulajdonságait elemezve, illetve más 

párnázó anyagok tulajdonságait is figyelembe véve kijelenthető, hogy a termék-csomagolási 

rendszerben történő alkalmazhatóságának hatékonysága rendkívül erős mértékben függ a 

szállítási - logisztikai lánc során fellépő igénybevételek kis körétől.  

Ahhoz, hogy a kialakítani kívánt csomagolási rendszert a korábbi fejezetekben már ismert 

idő, költség, stb. szempontokat is figyelembe véve, hatékonyan tudjuk megtervezni, 

elengedhetetlen egy olyan paraméter definiálása, bevezetése, melynek alkalmazásával a 

tervezés korai fázisában már olyan ismeretanyagot kapunk, és amelyből megállapítható lesz, 

hogy az adott védelmi konstrukció a logisztikai környezet és logisztikai igénybevételek 

ismeretében elégséges védelmet tud-e biztosítani. 
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Ahogy azt a korábbi fejezetben részletesen vizsgáltam, a párnázóanyagok bizonyos köre a 

hőmérséklet, illetve páratartalom hatására, párnázási tulajdonságaik jelentős mértékben 

módosulnak. Ennek bizonyítására jó példa a különböző hőmérséklet és páratartalom értékek 

mellett elvégzett párnázási tulajdonságokkal kapcsolatos mérések. 

Így tehát fontos, hogy a termék-csomagolási rendszer (PPS) kialakításakor, egy olyan 

speciális súlyszámot vezessünk be, melynek alkalmazásával a termék védelmi rendszer 

igénybevétel állósága is figyelembe van véve. 

A korábban leírtak alapján nyilvánvaló, hogy (Pi) kategória értéke oly módon módosíthatja a 

végső értékelemzést, hogy az egyértelműen eldönti az adott anyag alkalmazhatóságának 

kérdését. Ezek alapján egy új eddig még nem alkalmazott értékelemzési logikai függvényben 

meg kell találni e módosító tényező valós értéket leginkább megközelítő értékét. 

Amennyiben a négyes fejezetben mért és elemzett eredményeket figyelembe veszem és 

bevezetek egy olyan módosító tényezőt, amely a logisztikai igénybevételek és egyben a 

logisztikai környezet hatását is vizsgálja az adott anyag alkalmazhatóságára, akkor az alábbi 

megállapítást tehetjük: 

A továbbiakban ez a tényező legyen (α)! Nyilvánvaló, hogy α = f (R2), mivel a determinációs 

együttható55 értéke változása az adott anyag alkalmazhatóságának változását vonja maga után. 

Ugyanakkor, mivel ez statisztikailag nehezen adható meg pontosan, ezért olyan függvényt 

kell keresnünk, amely úgy adja meg a változás mértékét, hogy a gyakorlati felhasználhatóság 

szempontjából egyértelműen jelzi a használhatóság 

mértékét. 

A fentiek alapján, tehát: 

� = �
�
−

�

�����
 (5.5) 

Mivel 0 < R2 ≤ 1 és ha R2 → 0 felé, akkor α tart -∝ felé. 

(5.2. ábra.)  

A függvényben alkalmazott m kitevő értéke (1 ≤ m) az 

                                                 
55 A korábbi fejezetben már ismertetett dinamikus csillapítási tényező exponenciális egyenletével összefüggő R2 

érték. 

 

5.2. ábra: R2 és az α érték összefüggése  

(forrás: saját szerkesztés) 
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5.3. ábra: R2 és a Pα összefüggése  

(forrás: saját szerkesztés) 
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5.2. ábra esetén m=1 alapértékkel lett demonstrálva. Az m értékének a korábbi fejezetben már 

említett, a termék érzékenységének vagy egyéb más speciális tulajdonságának (pl.: érték, stb.) 

függvényében történő esetleges növelésével a függvény tovább módosítható. 

Amennyiben tehát α tényezőt a korábban ismertetett függvényben megfelelően alkalmazom, 

úgy az eredmények majd közelítőleg jól becsülik meg az anyag mozgáscsillapításként történő 

alkalmazhatóságát az adott logisztikai környezet figyelembevétele mellett.  

Értelemszerűen, a P paraméter csoport olyan meghatározó súllyal kell, hogy kialakításra 

kerüljön, hogy az a gyakorlatban történő alkalmazhatóságot egyértelműen befolyásolhassa. 

Ezek alapján az α érték alkalmazása a már ismertetett függvényben az alábbiak szerint 

módosul (5.6.): 

α
iPiEiLiMiQiSi PaEaLaMaQaSaPPS ⋅⋅++++= )(   (5.6.) 

A korábbi vizsgálati eredmények jól mutatják, hogy az általam vizsgált, környezetre érzékeny 

TPS hab esetén a normál (23oC/50% r.H.) környezeti feltételektől eltérő paraméterek esetén 

(30oC/65%r.H.; 30oC/90%r.H.; 40oC/65%r.H.; 40oC/90%r.H.) ezen R2 értékek csökkenő 

értéket mutatnak. A képlet alkalmazásával jól látható, hogy egy viszonylag alacsonyabb R2 

érték esetén az α értéke és ez által a Pα értéke is 

módosul (5.3. ábra), aminek eredményeként párnázó 

anyag alkalmazhatóságának esélye jelentősen romlik. 

Tehát az anyag alkalmazása már csak más egyéb 

feltételek teljesülése, végrehajtása esetén 

realizálható. 

 

Ezek alapján az alábbi következtetések vonhatóak le: 

Elsődlegesen:  

- Ahol a környezeti igénybevétel szintjével nem számolnak, és a párnázási 

karakterisztikája az alkalmazni kívánt anyagnak nem releváns, ott a korábbi 

fejezetben leírt függvény is használható.  

- Ahol a környezeti igénybevétel elsődlegesen relatív légnedvesség - szintje nem 

releváns (például Európán belül történő szállítás), vagy jól definiálható és ismert, 
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ott az R2 és ezáltal az α paraméter segítségével és alkalmazásával eldönthető, a 

párnázóanyag adott logisztikai láncban történő alkalmazhatósága. 

- Az m kitevő esetleges növelésével (m<1), a párnázási karakterisztika 

figyelembevétele az egyenletben tovább növelhető. (7.b) melléklet) 

Jól látható tehát, hogy e két környezeti igénybevétel komponens, további csomagolástervezési 

komponensekre is hatással van. 

Másodlagosan: 

- Termék-csomagolási rendszertervezési jellemzőinek / paramétereinek módosítása, 

mindenképpen szükséges. 

- Az esetlegesen felmerülő magas relatív légnedvesség által tehát jól látható, hogy a 

csomagolástervezés szintjén a megfelelő védelmi szint elérése (párnázási 

karakterisztika szint megtartásával) az adott anyag alkalmazásakor, csak a párnázó 

anyag vastagságának növelésével érhető el. 

- A növekvő R2 érték és a csökkenő párnázási tulajdonság (magasabb g értékek), 

ezáltal potenciálisan a párnázat vastagság növekménye által, az alábbi tervezési 

paraméterek változhatnak:  

o Termék elhelyezési pozícióinak száma 

o Termék/Fogyasztói csomagolás tömegaránya 

o Termék/Fogyasztói csomagolás térfogataránya 

o Termék/Gyűjtő csomagolás tömegaránya 

o Termék/Gyűjtő csomagolás térfogataránya 

o Termék/Szállítási csomagolás tömegaránya 

o Termék/Szállítási csomagolás térfogataránya 

o stb. 

 

A fenti mutatók változása esetén természetesen egy már kereskedelmi forgalomban is kapható 

egységrakomány képző szoftver (TOPS, QPM, stb.) is alkalmas annak kalkulációjára, hogy 

ezen adatok esetén milyen mérvű csökkenést idéznek elő, például az egységrakomány képzés, 

és más egyéb fajlagos mutatók területén. 
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Harmadlagosan: 

A Tervezési jellemzők (P) módosulása által a Logisztikai szempontok (L) egyes alkategóriái 

is módosulhatnak, úgy, mint:  

Raktározás; 

Anyagmozgatás; 

Szállítás 

paraméter csoportok egyes pontjai. 

Mivel ezen alkategóriák egyes elemei a melléklet tárgyát képezik, így a befolyásolt elemek 

felsorolásától eltekintek. 

 

5.5. Az értékelési módszer igazolása példán keresztül 

Az eljárás verifikálása céljából 3 különböző párnázó anyag (korábbi fejezetekben már 

definiált karakterisztika) esetére megvizsgáltam, hogy a párnázóanyagok alkalmazása, 

különböző környezeti feltételek esetén, mely módon befolyásolja, illetve módosítja az egyes 

anyagok alkalmazhatóságát.  

A táblázat egyes kategóriáihoz tartozó értékek megállapítása korábban már elemzett és 

értékelt tényezők alapján történt. 

Mivel disszertációm korábbi fejezetében elvégzett vizsgálatok alapján jól látható, hogy a 

relatív légnedvesség paraméter az, amely számottevő változást tud előidézni a mechanikai 

tulajdonságokban, így a lenti táblázatban csak egy példára vetítve vezetem le az elemzést a 

páratartalom függvényében. A további kumulált értékeket a 7. melléklet tartalmazza. 

A súlyozási értékek kitöltésekor, mindhárom párnázó anyag esetén azonos súlyozási értékeket 

vettem figyelembe.  
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A táblázat és ezek alapján a kumulált értékek, az alábbiak szerint alakultak (5.2. táblázat):  

5.2. táblázat: A kumulált értékek alakulása anyagonként a relatív légnedvesség függvényében. (forrás: saját 
szerkesztés) 

23oC/50%r.H

Si aS Qi aQ Ei aE L i aL M i aM P aP
R2 α   

(m=1)
Pα

kummulált 
érték

∆ k. érték 
(%)

PE 4 35 8 20 5 30 9 30 5 25 10 60 0,967 -0,071 0,849 43067,86 -0,18

EPS 2 35 7 20 7 30 10 30 7 25 10 60 0,9536 -0,095 0,803 43143,62 0,00

TPS 9 35 8 20 1 30 10 30 5 25 10 60 0,936 -0,132 0,737 41139,42 -4,65

40oC/65%r.H

Si aS Qi aQ Ei aE L i aL M i aM P aP
R2 α 

(m=1)
Pα

kummulált 
érték

∆ k. érték 
(%)

PE 4 35 8 20 5 30 9 30 5 25 10 60 0,9652 -0,022 0,95 48182,090,00

EPS 2 35 7 20 7 30 10 30 7 25 10 60 0,9345 -0,136 0,732 39299,17-18,44

TPS 9 35 8 20 1 30 10 30 5 25 10 60 0,8882 -0,238 0,579 32282,09-33,00

40 oC/90%r.H

Si aS Qi aQ Ei aE L i aL M i aM P aP
R2 α 

(m=1)
Pα

kummulált 
érték

∆ k. érték 
(%)

PE 4 35 8 20 5 30 9 30 5 25 10 60 0,989 -0,022 0,95 48182,090,00

EPS 2 35 7 20 7 30 10 30 7 25 10 60 0,9397 -0,124 0,751 40318,55-16,32

TPS 9 35 8 20 1 30 10 30 5 25 10 60 0,7812 -0,499 0,317 17691,00-63,28

 

Természetesen az egyes kategóriák, valamint a súlyozások megválasztása, mindenegyes 

alkalommal változtatható a becsomagolni kívánt termék tulajdonságaitól függően. 

A verifikálási feladatból, valamint a kumulált értékből levonható következtetések: 

- A bevezetett módosító tényező megfelelő helyen történő alkalmazásával lehetségessé 

vált, hogy egy rendszerszemléletű elemzési metodika keretein belül - figyelembevéve 

egy anyag mozgáscsillapítási tulajdonságait, és logisztikai környezetre történő 

érzékenységét – összehasonlítani és rangsorolni tudjon a gyakorlati szakember 

különböző csomagolástechnikai párnázóanyagokat. 

- A TPS párnázó anyag normál klimatikus (23oC/50% r.H.) körülmények között 

megfelelő alternatívája lehet a normál szintetikus polimer párnázó anyagoknak, 

figyelembevéve a párnázóanyag mozgáscsillapítási tulajdonságait is.  

- A normál hőmérséklettől eltérő logisztikai környezet esetén, a hőmérséklet és 

páratartalom függvényében folyamatosan növekvő hátrányba kerül a szintetikus, ezek 

alapján a páratartalomra érzéketlen párnázó anyagokkal szemben. 

- Azon eseteknél, melyeknél a relatív légnedvességre érzékeny anyag, kumulált értéke 

jelentős mértékben elmarad a többitől, csak a párnázási paraméterek (pl.: vastagság, 
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stb.) esetleges változtatásával (ezáltal magasabb R2) vagy egyéb más 

csomagolástechnikai megoldással (pl.: párazáró réteg kialakítása, stb.) lehetséges 

elérni a kívánt védelmi szintet. Ez a növekmény azonban a logisztikai és egyéb 

mutatók drasztikus csökkenésével is együtt járhat együtt.  

Lehetséges további kutatási irányok a tématerületen: 

- A rövid idejű (napszak, nap) hőmérséklet és relatív légnedvesség ingadozásból adódó 

légnedvesség kicsapódás (harmatpont) hatása a párnázási tulajdonságokra és ezáltal a 

tervezésre 

- Az α értékének hatása a további kategóriákra és ezáltal a kumulált értékre gyakorolt 

hatások vizsgálata  

- Az egyes kategóriák részletesebb bontásával, az eredmény több paraméterre 

kiterjedően változtatható. 
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6. Az értekezés téziseinek összefoglalása  

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. 

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). 

 

A vizsgálatok eredményeként, sikerült kimutatni, hogy a TPS anyag alkalmazhatósága, 

valamint egyes mechanikai tulajdonságai jól vizsgálhatóak, már más csomagolóanyag esetén 

bevezetett eljárásokkal.  

y = -0,0533x + 8,8557
R² = 0,8858
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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 jellemzőit illetően, 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).  
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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 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).   

 

4. Tézis 

A párnázóanyagok termék – csomagolási rendszerben történő használatának eldöntéséhez, 

meghatározható és paraméterezhető azon releváns ható tényezők köre, melyek alapján a 

termék- csomagolási rendszerben történő alkalmazás eldöntése lehetővé válik. 

A kutatási témakörömhöz kapcsolódóan áttekintettem az iparban jelenleg használatos 

csomagolástervezési módszereket és egy adott csomagolóanyag megválasztásának értékelési 

eljárásait (5.1. fejezet), amelynek eredményeképpen megállapítottam, hogy egy párnázóanyag 

kiválasztása, összehasonlítása csak rendszerszemléletű megközelítéssel lehetséges. 

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. 
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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).  

Az értékelési modell az alábbiak szerint került kialakításra: 

 

α
iPiEiLiMiQiSi PaEaLaMaQaSaPPS ⋅⋅++++= )(  

Ahol � = �
�
−

�

�����
, 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. 
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7. További lehetséges kutatási irányok 

Disszertációm készítése során alapvető fontossággal bírt, hogy a kutatásaim és vizsgálataim 

tárgyát képező témakörök és a kutatás várható eredményei olyan, az iparban is alkalmazható 

információkkal rendelkezzenek, amelyek segítségével az állandó jelleggel fejlődő 

anyagtudományok által generált új potenciális csomagolóanyagok hatékonyan 

implementálhatóak legyenek egy-egy termék-csomagolási rendszer szegmensébe.  

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

mechanizmusok részletes vizsgálata alapján prediktálható, hogy az általam vizsgált anyag a 

jövőben egyre több szegmensben jelenik meg a csomagolástechnika területén. Annak 

érdekében, hogy ezen anyag mind hatékonyabb módon teljesítse 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 párnázóanyagokra mind nagyobb feladat hárul annak 

érdekében, hogy mind az áruvédelmi, mind a környezetvédelmi követelményeket együttesen 

teljesíteni tudják. Ez a megállapítás különösen érvényes a környezetvédelmi szempontból 

jelentős előnyöket magában hordozó és általam is az értekezés keretében vizsgált TPS 

anyagok körére. Fentiek alapján, a tervezési, 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, ugyanakkor az elért eredményeim a soron következő kutatási fázisokat 

már viszonylag hamar determinálták számomra. Így például további kutatások szükségesek 

ezen anyagok elektrosztatikai viselkedésével kapcsolatosan a változó logisztikai környezet 
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függvényében, a párnázási karakterisztika változásával kapcsolatos tulajdonságok változása 

az esetleges egyéb környezeti feltételek megjelenésekor. 

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 elemzési módszer további finomítását tudnám 

elvégezni, amelynek segítségével még pontosabb képet kaphatnák egy-egy anyag egymáshoz 

viszonyított előnyeiről és hátrányairól. 

Egyik konkrét kutatási irányként már most megfogalmazható, hogy a potenciális (pl.: 

biodegradálható, stb.) anyagokra vonatkozó párnázási görbék jellemzőit úgy adjam meg, hogy 

lehetőség nyíljon a hagyományos anyagokhoz hasonlóan egyszerűsített eljárás keretében a 

várható védelmi hatásfokot nagy pontossággal megbecsülni. Ez részben azt jelenti, hogy egy 

adott és pontosan definiált logisztikai környezeti igénybevétel mellett a felhasználható 

csomagolóanyagok determinálódnak az azt alkalmazni kívánó ipari szakember számára. 

Az általam az ötödik fejezetben bemutatott α elemként bevezetett paraméter további mérési 

eredményeken alapuló bővítéseként lehetőség nyílik a jövőben az értékelési módszer további 

részletezése. 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.  

Összefoglalva kijelenthető, hogy disszertációm, minden területén már most láthatóak azok a 

további területek, melyek kidolgozásával, vizsgálatával, közelebb juthatunk ahhoz, hogy a 

termék védelmirendszeréül is szolgáló mozgáscsillapítási rendszerek, mind hatékonyabban, 

mind környezetbarátabb módon teljesítsék feladatukat. 
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MELLÉKLETEK 

1/a MELLÉKLET   

ISO Technikai bizottságok 

ISO/NP 780 Packaging -- Pictorial marking for handling of goods  

ISO/FDIS 3394 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Dimensions of rigid 

rectangular packages 

ISO/FDIS 3676 Packaging -- Complete, filled transport packages and unit loads -- Unit load dimensions

  

ISO/NP 17350 Direct Marking on Plastic Returnable Transport Items (RTIs)  

ISO/DIS 17351 Packaging -- Braille on packaging for medicinal products   

ISO/FDIS 17363 Supply chain applications of RFID -- Freight containers   

ISO/FDIS 17364 Supply chain applications of RFID -- Returnable transport items (RTIs) 

ISO/FDIS 17365 Supply chain applications of RFID -- Transport units  

ISO/FDIS 17366 Supply chain applications of RFID -- Product packaging 

ISO/FDIS 17367 Supply chain applications of RFID -- Product tagging  

ISO/NP TR 17370 Application Guideline on Data Carriers for Supply Chain Management 

ISO/DIS 17451-1 Packaging -- Numeric Codification of Contents for Electronic Inventories and Manifests 

of Household Goods and Personal Effects Shipments -- Part 1: Messaging and coding of inventory numbers, 

locations and exceptions 

 

1/b MELLÉKLET   ISO albizottsági fejlesztési körök: 

TC 122/SC 3Performance requirements and tests for means of packaging, packages and unit loads (as 

required by ISO/TC 122) 

TC 122/SC 4Packaging and Environment 

ISO/DTR 16218 Packaging and the environment -- Chemical recovery  

ISO/DTR 17098 Packaging material recycling -- Report on substances and materials which may impede 

recycling  

ISO/DIS 18601 Packaging and the environment -- General requirements for the use of ISO standards in the 

field of packaging and the environment  

ISO/DIS 18602 Packaging and the environment -- Optimization of the packaging system 

ISO/DIS 18603 Packaging and the environment -- Reuse  

ISO/DIS 18604 Packaging and the environment -- Material recycling  

ISO/DIS 18605 Packaging and the environment -- Energy recovery   

ISO/DIS 18606 Packaging and the environment -- Organic recycling 
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2. MELLÉKLET  

Műanyagok lebonthatóságára, komposztálhatóságára vonatkozó nemzetközi szabványok  

szabvány leírás 
ASTM D6400:04 A komposztálható műanyagok szabványos műszaki előírásai 
ASTM D5210:92 (2000) Szabványos vizsgálati módszer a műanyagok biológiai úton,  kommunális 

szennyvíz iszap jelenlétében történő anaerob lebomlására 
ASTM D5271:02 Szabványos vizsgálati módszer a műanyagok biológiai úton, eleveniszapos 

szennyvíztisztító rendszerben történő aerob lebomlására 
ASTM D5338:98 (2003) Szabványos vizsgálati módszer a műanyagok aerob biológiai úton 

lebomlására ellenőrzött komposztálási feltételek mellett 
ASTM D6340:98 Szabványos vizsgálati módszer a műanyagok biológiai úton, folyadék 

vagy komposzt közegben történő aerob lebomlására 
ASTM D6691:01 Szabványos vizsgálati módszer a műanyagok biológiai úton, 

meghatározott mikroba tartalmú tengervizes közegben történő aerob 
lebomlására 

ASTM D6692:01 Szabványos vizsgálati módszer a műanyagok biológiai úton, tengervízben 
történő lebomlására 

ISO 16929:2002 Műanyagok. A műanyagok szétmállási fokának meghatározása 
szabályozott fél üzemi komposztálási feltételek mellett  

ISO 17088:2008 Komposztálható műanyagokra vonatkozó előírások 
ISO/DIS 14853:1999 A műanyagok teljes aerob biológiai lebonthatóságának meghatározása 

vizes közegben.  A felszabadult biogáz mérésének módszerével 
ISO/DIS 15985:1999 Műanyagok: A műanyagok teljes anaerob biológiai és magas szilárdanyag: 

tartalmú anaerob körülmények melletti  lebonthatóságának meghatározása, 
a felszabadult biogáz mérésével. 

EN 13432:2002 Csomagolás. Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható 
csomagolás követelményei. Vizsgálati program és a csomagolás végleges 
elfogadásának értékelési feltételei 

EN 14045:2003  Csomagolás. Csomagolóanyagok szétmállásának értékelése célszerűen 
irányított vizsgálatokkal, előírt komposztálási feltételek mellett 

EN 14046:2003 Csomagolás. Csomagolóanyagok teljes aerob biológiai lebonthatóságának 
értékelése szabályozott komposztálási feltételek mellett. A szén: dioxid: 
kibocsátás elemzésén alapuló módszer 

EN 14806:2005 Csomagolás. A csomagolóanyagok lebomlásának előzetes értékelése 
laboratóriumi vizsgálattal szimulált komposztálási feltételek mellett 

EN 14851:2004  A műanyagok teljes aerob biológiai lebonthatóságának meghatározása 
vizes közegben. Az oxigénszükséglet zárt respirométerben való mérésének 
módszere (ISO 14851:1999)  

EN 14852:2004 A műanyagok teljes aerob biológiai lebonthatóságának meghatározása 
vizes közegben. A felszabadult szén: dioxid elemzési módszere (ISO 
14852:1999) 

EN 15855:2008 A műanyagok teljes aerob biológiai lebonthatóságának meghatározása 
ellenőrzött komposztálási feltételek mellett. A felszabadult szén: dioxid 
elemzési módszere. Általános módszer (ISO 14855:1:2005) 

EN 17556 :2005 Műanyagok. A teljes aerob biológiai lebonthatóság meghatározása 
talajban az oxigénszükséglet respirométeres mérésével vagy a fejlődő 
szén: dioxid mennyiségének mérésével (ISO 17556:2003) 

EN 20200 : 2005 Műanyagok. A műanyagok bomlási fokának meghatározása szimulált 
komposztálási feltételek mellett, laboratóriumi vizsgálattal (ISO 
20200:2004) 

EN ISO 14995: 2007 Műanyagok. A komposztálhatóság értékelése. Vizsgálati program és 
műszaki követelmények 

DIN V 54900:1998 A műanyagok komposztálhatóságára vonatkozó vizsgálatok 
DIN V 54900-1 A műanyagok komposztálhatóságának vizsgálata - 1. rész: kémiai 

vizsgálat 
DIN V 54900-2 A műanyagok komposztálhatóságának vizsgálata - 2. rész: a műanyagok 

teljes biodegradálhatóságának vizsgálata laboratóriumi körülmények 
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között 
DIN V 54900-3 A műanyagok komposztálhatóságának vizsgálata - 3. rész: vizsgálat 

gyakorlatnak megfelelő körülmények között és vizsgálati módszer a 
komposzt minőségének meghatározására 

DIN V 54900-4 A műanyagok komposztálhatóságának vizsgálata - 4. rész: a komposzt 
ökotoxicitásának vizsgálata 

DIN EN 13432 Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható csomagolás 
követelményei. Vizsgálati program és a csomagolás végleges 
elfogadásának értékelési feltételei 

DIN EN 14045 Csomagolóanyagok szétmállásának értékelése célszerűen irányított 
vizsgálatokkal, előírt komposztálási feltételek mellett 

DIN EN 14995 A komposztálhatóság értékelése. Vizsgálati program és műszaki 
követelmények 

UNI EN 14995:2006 A komposztálhatóság értékelése. Vizsgálati program és műszaki 
követelmények 

UNI 11183 Műanyagok biológiai lebomlása szobahőmérsékleten - Követelmények és 
vizsgálati módszer 

JIS K6950:2000 Műanyagok – Vizsgálati módszer aerob eleveniszapos biológiai 
lebonthatóságra 

JIS K6951:2000 A műanyagok teljes aerob biológiai lebonthatóságának meghatározása 
vizes közegben. A felszabadult szén: dioxid elemzési módszerével. 

JIS K6953:2000 A műanyagok teljes aerob biológiai lebonthatóságának meghatározása 
szabályozott komposztálási feltételek mellett. A felszabadult szén: dioxid 
elemzési módszerével. 
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3. MELLÉKLET 

A 94/62/EK irányelv további módosító határozatai 

97/129/EK Bizottsági Határozat a csomagolóanyagok azonosítási rendszerének a 

csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 94/62/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő meghatározásáról 

2001/524/EK Bizottsági Határozat - az EN 13428:2000, az EN 13429:2000, az EN 

13430:2000, az EN 13431:2000 és az EN 13432:2000 szabványhivatkozásnak 

a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvvel 

kapcsolatban 

2004/12/EK, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv 

módosításáról 

2005/20/EK, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv 

módosításáról 

2005/270/EK Bizottsági határozat – a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 

94/62/EK irányelve szerinti adatbázisrendszerre vonatkozó formátumok 

létrehozásáról 

2008/98/EK a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló irányelv 

219/2009/EK   a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi 

aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében 

történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról – Az 

ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás – 

Második rész 

2009/292/EC Bizottsági Határozat - a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 

94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nehézfém-

koncentráció határértéktől a műanyag rekeszek és a műanyag raklapok 

esetében való eltérés feltételeinek meghatározásáról 
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4. MELLÉKLET 

4.a) melléklet (Hullámmagasságok és hullámosztások mért értékei) 

            átlag szórás 

HP hc 3,21 3,2 3,19 3,2 3,21 3,21 3,2 3,19 3,2 3,21 3,202 0,00789 

  λ 5,85 5,84 5,85 5,86 5,85 5,85 5,87 5,86 5,85 5,84 5,852 0,00919 

              
TPS hc 18,56 17,54 17,76 18,66 18,11 17,43 17,19 18,54 18,33 17,91 18,003 0,51855 

  λ 23,54 23,68 23,12 22,78 22,38 23,56 24,71 24,35 24,19 23,31 23,562 0,71610 

 

4. b) melléklet (Laposnyomó szilárdág vizsgálat eredményei 23oC/50%r.H. mellett) 

össze 
nyo-

módás 
(%) 

átlag 
össze-

nyomási 
erő [N] 

Mért összenyomási erő [N] átlag 
össze-

nyomási 
erő [N] 

Mért összenyomási erő [N] 

  HP 1 2 3 4 5 TPS 1 2 3 4 5 

30 0,92 0,7 0,9 1,1 0,7 1,2 0,296 0,28 0,32 0,28 0,35 0,25 

35 1,536 1,09 1,45 1,87 1,55 1,72 1,106 1,23 1,13 0,89 1,17 1,11 

40 3,804 2,97 3,76 4,12 3,47 4,7 2,786 2,76 2,84 2,79 2,71 2,83 

45 6,47 5,1 6,8 6,2 7 7,25 3,286 3,34 3,21 3,28 3,37 3,23 

50 6,56 5,34 5,9 6,6 7,4 7,56 4,582 4,51 4,67 4,59 4,43 4,71 

55 7,262 5,74 6,8 7,3 8,1 8,37 5,802 5,72 5,89 5,81 5,68 5,91 

60 1,868 1,36 1,9 1,49 2 2,59 6,292 6,19 6,34 6,38 6,26 6,29 

65 1,3 0,93 1,2 1,45 1,32 1,6 4,626 4,52 4,68 4,75 4,57 4,61 

70 0,334 0,21 0,33 0,41 0,24 0,48 3,814 3,66 3,89 3,91 3,74 3,87 

75 0,274 0,2 0,22 0,25 0,34 0,36 3,702 3,66 3,58 3,83 3,73 3,71 

80 0,36 0,25 0,29 0,37 0,41 0,48 4,214 4,27 4,34 4,11 4,09 4,26 

85 0,19 0,18 0,24 0,17 0,11 0,25 4,638 4,52 4,45 4,76 4,81 4,65 

 

4 c) melléklet (Egyenes élsnyomó szilárdág vizsgálat eredményei 23oC/50%r.H. mellett) 

Össze-
nyomódá
s [mm] 

átlag 
élnyomás 
[kN/m] 

Mért élnyomás érték [kN/m] Össze-
nyomó
dás 
[mm] 

átlag él-
nyomás 
[kN/m] 

Mért élnyomás érték [kN/m] 

HP 1 2 3 4 5 TPS 1 2 3 4 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,34 1,882 1,98 1,78 1,87 1,99 1,79 0,25 0,83 0,87 0,83 0,74 0,91 0,8 

0,65 2,572 2,74 2,68 2,89 2,74 1,81 0,59 1,754 1,73 1,66 1,79 1,81 1,78 

1,34 3,112 3,13 3,01 3,21 3,13 3,08 1,32 2,436 2,44 2,56 2,34 2,22 2,62 

1,67 4 3,98 4,03 4,11 3,99 3,89 1,76 3,58 3,61 3,45 3,68 3,45 3,71 

2,53 4,652 4,65 4,54 4,69 4,71 4,67 2,45 3,834 3,83 3,75 3,91 3,89 3,79 

2,91 4,84 4,85 4,93 4,75 4,82 4,85 2,79 4,646 4,59 4,63 4,47 4,93 4,61 

3,12 2,26 2,3 2,18 2,29 2,36 2,17 3,07 4,804 4,77 4,88 4,57 5,11 4,69 

3,26 2,116 2,12 2,01 2,17 2,21 2,07 3,33 3,236 3,13 3,54 3,01 3,24 3,26 

3,48 1,878 1,89 1,94 1,82 1,79 1,95 3,57 3,036 3,02 2,87 3,23 3,11 2,95 

3,69 1,776 1,75 1,64 1,74 1,84 1,91 3,72 2,87 2,75 3,05 2,69 2,93 2,93 

3,81 1,716 1,71 1,85 1,63 1,55 1,84 3,74 2,624 2,69 2,14 2,72 2,81 2,76 
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4 d) melléklet FCT értékek alakulása az rH függvényében (23 oC-n) 
 
rH (%) 40 50 65 75 85 

1 6,33 6,19 5,73 5,01 3,78 

2 6,44 6,34 5,8 5,18 4,02 

3 6,49 6,38 5,81 5,09 3,94 

4 6,37 6,26 5,79 5,03 3,77 

5 6,45 6,29 5,76 5,13 3,99 
FCT átlag(N) 6,416 6,292 5,778 5,088 3,9 

szórás 0,064653 0,07328 0,032711 0,070143 0,117686 

 
 
4 e) melléklet: ECT értékek alakulása az rH függvényében (23 oC-n) 
 
rH (%) 40 50 65 75 85 

1 5,23 5,11 4,81 4,46 3,75 

2 5,41 5,32 4,85 4,31 3,69 

3 5,33 5,08 4,77 4,38 4,01 

4 5,28 5,27 4,83 4,22 3,91 

5 5,41 5,19 4,91 4,45 3,88 
ECT átlag (kN/m) 5,332 5,194 4,834 4,364 3,848 

szórás 0,079498 0,102127 0,051769 0,100648 0,128141 
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5. MELLÉKLET 

Változó hőmérséklet és páratartalom mellett mért értékek és az R2 értékek (EPS anyag esetén) 

 

Változó hőmérséklet és páratartalom mellett mért értékek és az R2 értékek (PE anyag esetén) 
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6. MELLÉKLET 

A termék csomagolási rendszer kialakítását befolyásoló csoportok és azok alkategóriái. 

Beszerzés (S) 

Fizikai tulajdonságok 

Logisztikai tulajdonságok 

Egyéb tulajdonságok 

Minőségbiztosítás (Q) 

Információ 

Nyomon követhetőség 

Ellenőrizhetőség 

Gyártás - Termelés (M) 

Termék előállítási folyamat  

Gyártástervezés és ellenőrzés 

Gyártó sori paraméterek 

Termelési mutatók 

Gyártástámogató tulajdonságok 

Csomagolás (P) 

Csomagolóanyagok  

Csomagolás illetve csomagolási komponensek ellenálló képessége 

Csomagolástervezési jellemzők 

Funkcionális követelmények 

Csomagolás jogi megfelelősége 

Logisztika (L) 

Raktározás 

Anyagmozgatás 

Szállítás 

Gyártás Helyszíne 

Környezetgazdálkodási aspektusok 

Csomagolóanyag csökkentés  

Csomagolás újrahasználata  

Csomagolás újrahasznosítása  

Csomagolás lebomlása 
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7. MELLÉKLET   

A kumulált értékek alakulása anyagonként a relatív légnedvesség függvényében 

23oC/50%r.H

Si aS Qi aQ Ei aE L i aL M i aM P aP
R2 α   

(m=1)
Pα

kummulált 
érték

∆ k. érték 
(%)

PE 4 35 8 20 5 30 9 30 5 25 10 60 0,967 -0,046 0,899 45569,185 0,00

EPS 2 35 7 20 7 30 10 30 7 25 10 60 0,954 -0,095 0,803 43143,619 -5,32

TPS 9 35 8 20 1 30 10 30 5 25 10 60 0,936 -0,132 0,737 41139,417 -9,72

30oC/65%r.H

Si aS Qi aQ Ei aE L i aL M i aM P aP
R2 α 

(m=1)
Pα

kummulált 
érték

∆ k. érték 
(%)

PE 4 35 8 20 5 30 9 30 5 25 10 60 0,977 -0,069 0,854 43294,493-8,59

EPS 2 35 7 20 7 30 10 30 7 25 10 60 0,973 -0,055 0,882 47362,0700,00

TPS 9 35 8 20 1 30 10 30 5 25 10 60 0,897 -0,218 0,605 33756,575-28,73

30 oC/90%r.H

Si aS Qi aQ Ei aE L i aL M i aM P aP
R2

α (m=1 Pα
kummulált 

érték
∆ k. érték 

(%)
PE 4 35 8 20 5 30 9 30 5 25 10 60 0,966 -0,069 0,854 43294,4930,00

EPS 2 35 7 20 7 30 10 30 7 25 10 60 0,937 -0,13 0,741 39806,346-8,06

TPS 9 35 8 20 1 30 10 30 5 25 10 60 0,799 -0,452 0,354 19728,588-54,43

 

 

7. b) melléklet A kumulált értékek alakulása anyagonként a relatív légnedvesség 

függvényében ( m=2  esetén) 

23oC/50%r.H

Si aS Qi aQ Ei aE Li aL M i aM P aP
R2 α 

(m=2)
Pα

kummulált 
érték

∆ k. érték 
(%)

PE 4 35 8 20 5 30 9 30 5 25 10 60 0,967 -0,07 0,851 43120,648 0,00

EPS 2 35 7 20 7 30 10 30 7 25 10 60 0,9536 -0,146 0,714 38361,120 -11,04

TPS 9 35 8 20 1 30 10 30 5 25 10 60 0,936 -0,205 0,623 34770,167 -19,37

30oC/65%r.H

Si aS Qi aQ Ei aE Li aL M i aM P aP
R2 α 

(m=2)
Pα

kummulált 
érték

∆ k. érték 
(%)

PE 4 35 8 20 5 30 9 30 5 25 10 60 0,9771 -0,105 0,786 39841,995-10,19

EPS 2 35 7 20 7 30 10 30 7 25 10 60 0,9731 -0,083 0,826 44363,2030,00

TPS 9 35 8 20 1 30 10 30 5 25 10 60 0,8968 -0,347 0,45 25121,184-43,37

30 oC/90%r.H

Si aS Qi aQ Ei aE Li aL M i aM P aP
R2 α 

(m=2)
Pα

kummulált 
érték

∆ k. érték 
(%)

PE 4 35 8 20 5 30 9 30 5 25 10 60 0,9663 -0,105 0,786 39841,9950,00

EPS 2 35 7 20 7 30 10 30 7 25 10 60 0,9371 -0,202 0,629 33753,980-15,28

TPS 9 35 8 20 1 30 10 30 5 25 10 60 0,7994 -0,765 0,172 9576,081-75,96  
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